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LECTORI SALUTEM! 

Alig több, mint két évtizeddel ezelőtt, 1962 elején adta át a Művelődési 
Minisztérium levéltári és múzeumi főosztálya megyénk területi múzeumait 
— köztük a Veszprémi Bakonyi Múzeumot —, s a hozzájuk tartozó kiállító
helyeket Veszprém Megye Tanácsának kezelésébe. Ezzel egy időben jött 
létre a megye múzeumügyét egységes koncepcióval szervesen összefogó 
Megyei Múzeumi Igazgatóság, melynek alapítóokmányából most az alábbi
akat idézzük: ,,A Veszprém Megyei Múzeumok Szervezete a helyismereti 
kutatás tudományos intézménye, mely tudományos és kutatómunkájából 
eredő népművelési feladatokat lát el. Feladata a múzeumi anyag gyűjtése, 
tárolása, megőrzése, nyilvántartása, tudományos és népszerű publikációja 
és az eredményeknek kiállításokon történő bemutatása." Nos, az itt leírt 
sokrétű feladatoknak — a tárgyi és személyi feltételekkel nem minden 
esetben rendelkező — megyei múzeumi szervezet az eltelt évek folyamán 
igyekezett eleget tenni — sokszor erőn felül is. 

A tervszerű és folyamatos múzeumi tevékenység egyik jelentős állomása 
az 1985 őszén, az országos MÜZEUMI ÉS MŰEMLÉKI HÓNAP alkalmával 
nyíló A BAKONY ÉS A BALATON-FELVIDÉK ÉVEZREDEI с állandó ki
állítás, amely a Veszprémi Bakonyi Múzeum kiállítótermeiben megyénk 
gazdag történelmi múltját hivatott bemutatni. 

Nem kívánjuk itt és most részletezni a jelentős anyagi erőforrást, a nem 
kevés emberi erőt, energiát és szakértelmet megkívánó előkészítés munká
latait és körülményeit: annyit azonban el kell mondanunk, hogy a Megyei 
Tanács által a közelmúltban felújított Bakonyi Múzeum kiállításának tech
nikai feltételeit a Művelődési Minisztérium Múzeumi Osztálya központi 
erőforrásból biztosította, a kivitelezés pedig a Központi Múzeumi Igazgató
ság munkatársainak nemcsak korszerű és látványos, de elsősorban esztéti
kus munkáját dicséri. A gondos szakmai rendezés érdeme, s az érte járó el
ismerés a Megyei Múzeumi Igazgatóság munkatársait illeti meg, elsősor
ban a forgatókönyvet is író muzeológusokat, de rajtuk kívül a restaurátoro
kat, kiállításrendezőket, fotósokat, gazdasági-adminisztratív és technikai 
dolgozókat, s nem utolsósorban a munkálatokat is összefogó és irányító mú
zeumvezetést. 

Jórészt ez utóbbiak munkájának gyümölcse e reprezentatív, s nemcsak 
vaskos, de tartalmas kötet is, amelyet az olvasó az állandó kiállítás ünnepé
lyes megnyitója napján vehet kezébe. 

Befejezésül: mind a Bakonyi Múzeum kiállítását, mind pedig jelen kötet 
ajánlását talán a latin jókívánsággal fejezhetem ki a legtalálóbban: 

UTERE FELIX! 

NAVRACSICS TIBOR 
a Megyei Tanács 
elnökhelyettese 





TÖRÖCSIK ZOLTÁN 

A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG 
1982—83. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE 

Igazgatóságunk a fent jelzett időszakban is a ko
rábban elfogadott VI. intézményi ötéves terv, il
letve a Művelődési Minisztérium és a Megyei Ta
nács V. B. művelődésügyi osztálya által jóvá
hagyott éves tervek alapján végezte tevékeny
ségét. 

Bevezetésként, az irányítást és intézményi sze
mélyi helyzetet illetően elmondhatjuk, hogy az 
1980-ban előkészített, majd 1981-ben jóváhagyott 
új szervezeti felépítés (hozzátartozóan: ügyrend 
és mellékletei) immáron a gyakorlat próbáját is 
kiállta: az intézményi hálózat korábban meglehe
tősen labilis helyzete konszolidálódott, csökken
tek bizonyos belső feszültségek, s mind az irányí
tásra, mind pedig a mindennapi munka szervezé
sére irányuló decentralizált vezetés már mérhe
tően is éreztette kedvező hatását. A közeli jövő
ben elsődleges célunk az, hogy erősítsük szerve
zetünkön belül a közép- és alsószintű vezetők 
valamennyiőnk hasznára végzett munkájának fe
lelősségtudatát, ugyanakkor megszüntessük — a 
ma még jelentéktelen szituációkban is gyakran 
jelentkező — feltétlen „utasítást vá rás" bizony
talanságát — mindezt a munkakörből nyilván
valóan fakadó s természetszerűleg is elvárható 
öntevékenység alapján. 

Személyi helyzetünk érezhetően javult a tár
gyalt időszakban, de szakember-ellátottságunk — 
beleértve mind a muzeológusokat, mind pedig a 
restaurátorokat és kiállításrendezőket — távol áll 
még az intézményi hálózattól jogosan elvárt fel
adatok nagyságának ismeretében a kívánatostól. 
Az elmondottak vonatkoznak a zirci múzeum 
geológusi, a veszprémi Bakonyi Múzeum régóta 
nélkülözött művészettörténészi és néprajzos stá
tuszának biztosítására ugyanúgy, mint az utóbbi 
múzeum — terveink szerint a közeli jövőben lé
tesítendő — önálló közművelődési osztályának 
legalább két fő népművelő muzeológussal történő 
megalapozására. 

Személyi helyzetünk taglalásakor térünk ki 
arra, hogy 1982 végén, illetve 1983 elején három 
muzeológus távozott intézményünkből: dr. Kra-
lovánszky Alán régész, volt megyei múzeumigaz
gató, aki a Magyar Nemzeti Múzeum adattárának 
osztályvezetője lett, dr. Éry Kinga régész-antro
pológus, aki a jövőben a Természettudományi 
Múzeum tudományos főmunkatársaként fogja 
majd végezni munkáját, valamint az intézmé
nyünkben — félmegoldásként — rövid ideig mű
vészettörténészként alkalmazott újkoros törté
nész, Kővári Ilona Ágnes, aki a Nógrád megyei 

múzeumi szervezet muzeológusaként folytatja to
vább szakmai munkáját. 

Eltávozott munkatársaink helyére két fiatal 
diplomás régészt alkalmaztunk, Peremi Ágotát és 
Rainer Pált, ugyanakkor a művészettörténészi fel
adatok ellátásával — a szakos végzettség jövő
beni megszerzésének feltételével — dr. László 
Péter népművelő muzeológust bíztuk meg. 

Dr. Törőcsik Zoltán megyei múzeumigazgató — 
korábban benyújtott pályázata alapján — 1982— 
83-ban a Művelődési Minisztérium és az Orszá
gos ösztöndíj Tanács kijelölésével 6 hónapos 
tanulmányúton járt Mexikóban. (Állomáshelye a 
méridai Universidad de Yucatan volt.) Távollété
ben az igazgatói teendőket — a Megyei Tanács 
V. B. művelődésügyi osztálya megbízásából — dr. 
Uzsoki András igazgatóhelyettes látta el. 

Szervezetünk gazdasági igazgatóhelyettese, dr. 
Árkovics Erzsébet 1983. augusztus 1-én szülési 
szabadságra ment, helyettesítését Kollár Józsefne 
pénzügyi csoportvezető látja el, megbízott igaz
gatóhelyettesi minőségben. 

Nemcsak az intézményhálózaton belüli moz
gást, de sok tekintetben munkaszervezésünk 
eddig megszokott gyakorlatát is sokban megvál
toztatta — az 1982. év nem kis gondokkal járó 
előkészítése után — a felsőörsi kiállításrendezői 
és restaurátormííhelyek, egyben mütárgyi raktár
bázis 1983 szeptemberében történt beindulása. A 
bázis irányításával — a tudományos segédmun
kaerő közvetlen munkáltatói jogkörével eddig is 
felruházott — Törő László igazgatóhelyettest bíz
tuk meg. Kétségtelen, hogy az új munkahely ma 
még számtalan nehézséget jelent, elsősorban az 
ott dolgozók számára, de nem kis gondot okoz az 
intézményvezetésnek sem (pl. jelenleg még nem 
rendelkezünk az új munkahely teljes üzemelte
tetési költségfedezetével és vezetői státuszával, 
nincs hírösszeköttetés stb.). Az elmondottak elle
nére mégis bátran leírhatjuk: telsőörsi műhe
lyeink — s itt elsősorban a restaurátorműhelyek
re gondolunk — már beindulásuk pillanatától 
kezdve az ország egyik legkorszerűbb műhelyei
nek számíthatnak. Kétségtelen azonban az is, 
hogy az itt létrehozott egyetlen raktárépület 
eddig meglévő műtárgyraktározási gondjainkon 
mit sem segített. E tekintetben az előrelépést az 
igen közeli jövőben reméljük: a felügyeleti szer
vünk instrukciójára 1981 végén megvásárolt , 
mintegy félmillió forint értékű építőanyag már a 
II. sz. felsőörsi raktárépület mielőbbi megvalósí
tását jelzi, ugyanakkor a közelben levő jelenlegi 
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AGROBER-irodaház immáron ügyiratilag is visz-
szaigazolt telephelyhez való csatlakoztatása a ma 
még létező nehézségek egész sorát számolhatja 
fel. 

1983 végén nyugdíjba vonult két munkatár
sunk: Harmat István közművelődési igazgatóhe
lyettes, irodalomtörténész és a múzeumi szerve
zet egyik legrégebbi dolgozója, a Pápai Helytör
téneti Múzeum igazgatója, Hadnagy László. Mi
közben őszinte köszönetet mondunk valameny-
nyiőnk nevében e fórumon is mindkettőjüknek 
eddigi és intézményünkért végzett tevékenysé
géért, reméljük, hogy munkájukra — bár korlá
tozott formában — a jövőben is számíthatunk. 

Az egész intézményhálózat munkájának meg
becsülését és elismerését látjuk abban, hogy a 
múzeumi és műemléki hónap, illetve a november 
7-i ünnepség alkalmából dolgozóink színvonalas 
munkájuk erkölcsi elismeréseként kitüntetésben 
részesülhettek. 1982-ben Cs. Dax Margit muzeo
lógus, Galamos István muzeológus és Jánoska 
Péter csoportvezető, 1983-ban pedig dr. Mithay 
Sándor nyugalmazott múzeumigazgató, Hadnagy 
László múzeumigazgató, Harmat István közműve
lődési igazgatóhelyettes és Veress D. Csaba tudo
mányos főmunkatárs részesültek a Szocialista 
Kultúráért kitüntetésben. Ugyanakkor 1982-ben 
Baranyai Józseíné és Ottlecz Gézáné vezető te
remőrök, valamint Fodor Mihály gépkocsivezető, 

1983-ban pedig Bárányos Jánosné előadó és dr. 
Csala Bál int né vezető teremőr kapták meg a Ki
váló Munkáért kitüntetést. Ugyanezen évben 
Barta Zoltán preparátor Miniszteri Dicséret-ben 
részesült. 

Közös örömünkre szolgál, hogy az egyéni és 
munkahelyi érdekeket egyaránt szolgáló — de 
végső célzatában ezeket az érdekeket is messze
menően meghaladó — továbbtanulási-továbbkép
zési lehetőségeink — a munkatársak kedvével és 
szándékával összecsengően — 1981 óta intézmé
nyünkben kiteljesedhettek. Ezt bizonyítandó: 
éves átlagban éppen tucatnyi körül mozog a va
lamilyen továbbképzési formában (egyetem, fő
iskola, szakmunkásképző iskola, politikai és 
szakmai posztgraduális továbbképzési formák, 
nyelvtanfolyamok stb.) szervezetten részt vevő 
dolgozóink száma. 

Mielőtt szakmai munkánkról szólnánk, röviden 
érintjük az annak egyféle keretet is adó gazdál
kodási tevékenységet. A megelőző évben készí
tett beszámolónkban ,,felgyorsult tempóval" jel
lemeztük — mintegy mindent kifejezően — e te
vékenységünket, nos, a tempó napjainkban sem 
vesztett semmit lendületéből. Nehézségeket to
vábbra is az építkezésekkel — felújításokkal, kar
bantartásokkal — összefüggő feladatok okoztak: 
elsősorban a már említett íelsöörsi műhely- és 
raktárbázis, valamint a veszprémi Bakonyi Mú-

1. ábra. A felújítás alatt álló Bakonyi Múzeum épülete ]. fig. The Bakony Museum building during renovation 
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2. ábra. A Bakonyi Ház 2. fig. Bakony House 

zeum épületének felújítása. A nehézségek oka 
pedig — és most részletezés nélkül — az egymás
sal aszinkron váltakozó pénzügyi fedezet és ki
vitelezői kapacitás biztosítottságában keresendő. 
Jelentős eredmény viszont e téren a Tihanyi Mú
zeum villamos energiára épülő téliesítése és a 
sümegi Kisfaludy Emlékmúzeum épületének 
mintegy 300 ezer forint költségfedezetü karban
tartása. Ez alkalommal is jelentjük, hogy a bada
csonyi Szegedy Róza-ház immáron évek óta tartó, 
sürgető felújításának ügyében, a kész tervek elle
nére, anyagi fedezet hiányában most sem tudtunk 
előbbre lépni. 

Jónak és biztosítottnak ítélhetjük meg a hosz-
szú távú balácai program teljesíthetőségének ma
teriális hátterét, annak ellenére, hogy a kivitele
zési munkálatokkal — konkrétan pedig a Beru
házási Vállalat tevékenységével — itt is gond
jaink vannak. 

A „prolongált" felújítás alatt álló veszprémi 
Bakonyi Múzeum épületének leendő interieurjét 
illetően — elsősorban felügyeleti szervünk nem
csak megértő, de jelentős anyagi áldozatokat is 
hozó támogatásának köszönhetően — azonban 
máris bizakodóak lehetünk: a belső tér ésszerű 
kihasználásából fakadóan a földszinten és a má
sodik emeleten kialakíthatóak lesznek az 1—2 
személyes muzeológusi dolgozószobák, létrejöhet 

a földszinti könyvtár helyén egy akár ideálisnak 
is nevezhető közművelődési terem, ugyanakkor 
a volt második emeleti régészeti raktár a jelen
leginél kényelmesebb helyet biztosíthat a jövő
beni könyvtár és adattár számára. Ezzel egyidő-
ben az alagsori helyiségekből kialakítható egy 
korszerű fotólaboratórium és adattár, sokszoro
sító- és nyomdahelyiség, installációs raktár és 
átmeneti konzerváló-restauráló műhely, irattári 
és kiadványraktár . Gondos belsőépítészeti terv 
eredményeként az előcsarnok is új arcot ölthet: a 
portásfülkén, a biztonsági és telefonközponton 
kívül kivitelezhető lesz itt a ruhatár, a büfé és 
egy kiadványokat, műtárgymásolatokat árusító 
helyiség. Az elmondottak — az állandó kiállí
tásnak helyet adó I. és II. emeleti közel 500 m2-
es kiállítóterülettel, illetőleg a II. emeleti mint
egy 100 m2-es időszaki kiállítások termével ki
egészítetten — lassan kibontakozó jövőbeni meg
valósulása már ma is egyre tisztábban és kon-
túrosabban rajzolja ki előttünk az ezredforduló 
időszakának igényeit is kielégítő Bakonyi Mú
zeum épületét, úgy is, mint színvonalas kiállító
helyet, úgy is, mint tudományos kutatóműhelyt. 

Gazdasági tevékenységünkről még annyit, 
hogy az 1982. évi költségvetésünk közel 11 mil
lió forintot tett ki, 1983-ban pedig — az előző 
évi pénzmaradvánnyal és pótelőirányzatokkal ki-
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egészítetten — mintegy 13 millió forinttal gaz
dálkodhattunk. Sajnos a mennyiségi növekedés 
nem jelentette a szakfeladatokra — ásatás, tárgy
vásárlás, könyvbeszerzés, nyomdai költségek és 
tiszteletdíj — fordítható összegek emelkedését. 

A szakmai-tudományos munka értékelését az
zal kell kezdenem, hogy a veszprémi Bakonyi 
Múzeumot és a zirci Bakonyi Természettudomá

nyi Múzeumot tudományos kutatóhellyé kijelölő 
201/1981./M. K. 4.) MM—MTA. sz. együttes uta
sításnak, valamint 101/1980. (M. K. 4.) KM. sz. 
rendeletnek figyelembevételével végrehajtottuk 
a Bakonyi Múzeum osztályaiban (régészeti, tör
téneti és néprajzi osztály) dolgozó munkatársak 
tudományos minősítési kategóriákba sorolását, 
ezzel egyidőben meghatároztuk a kutatási körö
ket, az alábbiak szerint: 

Név: Tudományos 
minősítés: Kutatási kör: 

Cs. Dax Margit 

V. Fodor Zsuzsa 

Harmat István 

Dr. Lackovits Emőke 

Dr. László Péter 

Dr. К. Dr. Palágyi Sylvia 

Peremi Ágota 

Rainer Pál 

Regénye Judit 

Törő László 

Dr. Töröcsik Zoltán 

Dr. Uzsoki András 

Veress D. Csaba 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
gyakornok 

tudományos 
gyakornok 

tudományos 
segédmunkatárs 

tudományos 
munkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

tudományos 
főmunkatárs 

1. Avar temetők 
2. Fűzfői temetöfeltárás 

1. Polgári életmódkutatás 
2. Ipartörténet 

1. Megyei irodalomtörténet 
2. Nemzetiségi és műveltségi 

viszonyok 

1. Társadalomnéprajz 
2. Népviselet, lakáskultúra 

1. Képző- és iparművészet 
2. Egyiptológia 

1. Római kor, villagazdasag 

2. Temetkezés, vallás 

1. Népvándorlás kora 

1. Középkor 
2. Vetési Albert élete és kora 
1. Neolitikum 
2. Balácai neolitikus leletek 
1. Tárgykatalógusok 
2. Népművészet 

1. Iskolatörténet, középkor 
2. Amerikanisztika 

1. Vaskor, középkor 
2. Aranymosás 

1. Új kortörténet, hadtörténet 
2. Megyei munkásmozgalom 

A fent felsorolt muzeológusok számára — tu
dományos munkatársi fokozattól kezdődően — 
heti egy kutatónapot biztosítottunk. 

A jelen beszámolóban jelzett időszakban leg
fontosabb szakmai feladatunknak tekintettük a 
Bakonyi Múzeum előreláthatóan 1985-ben nyíló 
állandó kiállításának előkészítését. Ennek jegyé
ben készült el 1982 szeptemberében a kiállítás 
szinopszisa, majd — a még szükséges kiegészítő 
gyűjtések és kutatások után — 1983 decemberé
ben az előzetes forgatókönyv, amely jelenleg a 
lektorok véleményét várja. Az elmondottak mel

lett nem csökkentek szokásos szakmai feladata
ink, sőt bizonyos, elsősorban a kiállításokkal ösz-
szefüggő közművelődési tevékenységünk emel
kedő tendenciát mutatott az előző évekhez ké
pest. Sajnos, a műtárgyi revízió elvégeztével — 
és ahhoz szorosan kötődően — nem kerülhetett 
sor az utórevízióra; a már sokat emlegetett 
egyetlen és túlzsúfolt felsőörsi raktár erre nem 
biztosított lehetőséget. 

Az Igazgatóság tagjainak már korábban is jel
zett nagyfokú adminisztrációs lekötöttsége vál
tozatlanul jellemezte a jelen beszámolási idő-
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3. ábra. A felsöörsi műhely- és raktárközpont részlete 
3. íig. Detail of the workshop and storage center in Felsöörs 

szakot is: az intézményi vezetés a szakmai munka 
kívánatos túlsúlya rovására még inkább a gaz
dálkodáscentrikus tevékenység irányába toló
dott, amely nyilvánvalónak és természetesnek 
tűnik a halmozottan jelentkező, építkezésekkel, 
karbantartásokkal, felújításokkal összefüggő, 
részben már érintett feladataink ismeretében. 
1983 nyarán még inkább megnehezítette helyze
tünket a gazdasági igazgatóhelyettes munkából 
való — szerencsére ideiglenes — kiválása. 

Az elmondottak ellenére az Igazgatóság tag
jainak szakmai-közművelődési tevékenységéből 
az alábbiakat emelhetem ki: e sorok írója 1982 
nyarán közvetlenül is irányította és bonyolította 
a Tapolcai Pedagógiai Gyűjtemény szervezési 
munkálatait, majd — a helyi munkatársak segít
ségével — itt állandó és időszaki kiállítást rende
zett. Ezt követően — a gyűjteménnyel, s az annak 
helyet adó épülettel is szoros összefüggésben — 
megkezdte a tapolcai népoktatás történetének 
feldolgozását. Mexikói tanulmányútjáról vissza
térve dr. Uzsoki Andrással közösen szerkesz
tette a VMMK 16/1981/ kötetét. 

Dr. Uzsoki András igazgatóhelyettes a megyei 
múzeumigazgató külföldi tartózkodása idején, 
több évtizedes múzeumi gyakorlatának meg
felelően, zökkenőmentesen irányította a múzeumi 
szervezet munkáját. Tudományos tevékenységét 
elsősorban a tihanyi barátlakások, Árpád-kori 

remetetelep komplex régészeti feltárása fémjelzi, 
de emellett számos egyéb területen — I. András 
király tihanyi sírja, Gizella királyné veszprémi— 
passaui temetkezésének problematikája, az 
aranymosás technológiája stb. — végzett még 
kutatásokat, illetve jelentek meg publikációi. A 
múzeumi szervezet csaknem minden jelentós 
kiállításának rendezésében-lebonyolításában köz
vetlenül is részt vett. 

Harmat István igazgatóhelyettes fogta össze, 
sőt új formákkal is gazdagította egyre bővülő, 
mennyiségi mutatókkal is jól illusztrálható köz
művelődési tevékenységünket . Dr. Lackovits 
Emőke muzeológussal közösen rendezte meg a 
1983 tavaszán Bazsiban megnyílt új kiállító
helyünk, a Simon István Emlékmúzeum állandó 
kiállítását, ezt követően pedig szervezte a jövő 
évben létesítendő iszkázi Nagy László Emlék
múzeum előkészületi munkáit. Szakmai tevékeny
séget a megyei irodalomtörténet terén fejtett ki: 
tanulmányt készített évkönyvünk számára, illet
ve koordinálta a készülő megyei irodalmi to
pográfia anyaggyűjtő tevékenységét. 

Törő László igazgatóhelyettes szervezte meg és 
bonyolította le — alapos előkészületek után — a 
kiállításrendezői és restaurátorműhelyek, vala
mint a gyűjteményi anyag Felsőörsre történő 
költöztetését. Részben az új munkahely beindítá
sával kapcsolatos, már említett gondok játszhat-
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4. ábra. A Simon István Emlékház Bazsiban 4. íig. The István Simon Memorial House in Bazsi 

tak szerepet abban, hogy ugyanakkor erejét meg
haladónak bizonyultak az állandó kiállítás elő
készítésével járó munkálatok, s a kívánatos 
ütemtől elmaradt a kiállítandó tárgyak konzer
válása-restaurálása. Szűkebb szakmai-közmű
velődési tevékenységének beszédes bizonyí
téka az 1983 nyarán általa rendezett bakony-
szentkirályi kovácsműhely állandó kiállítása, va
lamint a Zircen rendezett A Bakony népművé
szete с időszaki kiállítás. 

A veszprémi Bakonyi Múzeumban végzett ré
gészeti munkálatok közül jelentősége miatt a tár
gyalt időszakban is a nemesvámos-balácapusztai 
ásatásokkal kezdjük a sort. Dr. К. dr. Palágyi 
Sylvia osztályvezető a két év folyamán 5—5 hó
napot fordított a római kori villagazdaság I. épü
letének feltárására, amelynek során mintegy 20 
ezer tárggyal gyarapította régészeti gyűjtemé
nyünket. A feltárások jelenlegi stádiumában bi
zalommal tekinthetünk a jövő év tavasza elé, 
amikor is terveink szerint megnyithatja majd 
kapuit az itt létesítendő, eddigi eredményeket be
mutató új kiállítóhely. Dr. К. dr. Palágyi Sylvia 
az ásatásokkal összefüggő, széles körű közműve
lődési tevékenység mellett jelentős szakmai-pub
likációs munkát is végzett: szerkesztette a 
VMMK 15 (1980) kötetét, s megjelent — többek 
között — Die römischen Hügelgräber von Inota 

(Alba Regia, XIX. (1981) és A balácai ásatások 
múltja és jövője (Múzeumi Közlemények, 
1982/2.) с tanulmánya. 

Cs. Dax Margit régész 1982-ben, munkater
vünknek megfelelően folytatta Várpalota-Bánta-
bányán a késő avar kori temető feltárását, 1983-
ban pedig — a Balatonfüredi Városi Tanács 
anyagi támogatásával — az itteni középkori 
Szent Margit-templom feltárását végezte el. 
Ugyanebben az évben irányításával kutathattuk 
meg a Veszprém város területén előkerült, immá
ron harmadik avar kori temetőt, amely 32 sírral 
gazdagította régészeti gyűjteményünket. Tudo
mányos-ismeretterjesztő cikkei mellett megjelent 
a Keleti germán női sírok Kapolcson (VMMK 
15/1980) с tanulmánya. 

Regénye Judit régész jelentős részt vállalt a 
nemesvámos-balácapusztai I. és X. épület feltárá
sában, majd az itt előkerült leletanyag beleltáro-
zásában. A leletmentések elvégzésén túl, közmű
velődési munkája részeként, vezette a Múzeum 
Baráti Kör településtörténeti szakcsoportjának 
munkáját. 

Az 1983-ban intézményünkbe került friss dip
lomás régészek, Peremi Ágota és Rainer Pál 
részint bekapcsolódtak a tervásatásokba (Baláca, 
Tihany), az ezekkel járó nyilvántartási feladatok
ba, részint pedig leletmentéseket végeztek. 
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Egyébként a régészeti osztály tagjai jelentő
sebb leletmentést 1982—83-ban az alábbi helye
ken végeztek: 
Lovas (őskori földvár), 
Inota (kelta és középkori leletek), 
Tihany (késő középkori vár), 
Balatonfüzfő útelágazás (római telep) 
Balatonfűzfő, Szálmássy-telep (avar sírok), 
Kádárta—Gelemér (római villa), 
Tüskevár, Kőképalja (római villa), 
Tüskevár, Sásréti-dűlő (római épületfalak), 
Szentkirály szabad ja, romkút (őskori és római 

telep), 
Veszprém, Kádártai út (avar sírok), 
Balatonszőlős, tsz-gépcsarnok (avar sírok), 
Veszprém, Kinizsi u. (középkori (?) csontváz), 
Balatonalmádi, Árpád u. (római kemence), 
Kádárta, református templom (középkori temető). 

Dr. Lackovits Emőke néprajzos muzeológus 
immáron harmadik éve irányítója, egyben tevé
keny résztvevője a Káli-medence néprajzi
történeti feltárására i rányuló komplex kutató
programnak. 1983 őszén e program keretén belül 
szervezte meg Köveskálon azt a Változásvizsgá
latok a Káli-medence falvaiban с táj konferen
ciát, amely tartalmassága, színvonala alapján 
méltán váltott ki országos visszhangot. Az etnog
ráfia széles skáláján mozgó kutatásai (család- és 
rokonsági rendszer, lakáskultúra, nemzetiségi 
viselet, szakrális néprajz stb.) mellett jelentős 
mennyiségű tárggyal — több mint 800 db — gaz
dagította néprajzi gyűjteményünket. Színvonalas 
tanulmányain — többek között: Adalékok a fa
lusi gyermekek életéhez Veszprém megyében, 
1868—1945 (VMMK, 15/1980), Egy hagyományos 
kézfogó és lakodalom változása Kalotaszentkirá
lyon (Néprajzi Tanulmányok, 1982) — kívül a 
beszámoló időszakában 23 tudományos-ismeret
terjesztő cikke jelent meg. Közművelődési tevé
kenysége részeként két kisebb és két nagyobb — 
Simon István Emlékmúzeum, Bazsi, illetőleg Ba
konyi Ház, Veszprém — kiállítást rendezett, vezet
te a Múzeum Baráti Kör néprajzi szakcsoportját, 
szervezte a néprajzi szabadegyetemet. 

V. Fodor Zsuzsa osztályvezető a történeti osz
tály tevékenységének irányításán túl koordinálta 
a többszöri költözés által megnehezített könyv
tári és adattári munkálatokat, s nemcsak szerző
ként, de szervezőként és szakmai tanácsadóként 
is közreműködött a megye üzemtörténeti kuta
tásaiban. Szakmai munkája elsősorban a XIX— 
XX. századi kézműves ipartörténetnek, ehhez 
kapcsolódóan pedig a városi kis- és középpolgár
ság életmódjának, valamint az alsófokú oktatás 
történetének területeire irányult, tárgy- és doku
mentumgyűjtései is ezekhez kapcsolódnak. Köz
művelődési tevékenységét jelzi — előadásain 
túl — a Kurszki népművészeti és képzőművészeti 
kiállítás és a Kurszki fotókiállítás megrendezése, 
valamint A középkori Szófia fényei c. bolgár 
ikonkiállításban való rendezői részvétel. 

Veress D. Csaba tudományos főmunkatárs a 
beszámoló időszakában végzett munkájával szin
te a teljességre törekvőén merítette ki az általá
ban vett és kívánatos muzeológusi tevékenysé
get. Tudományos-szakmai munkáját egy sor ran
gos publikáció fémjelzi: Várak a Bakonyban. A 

veszprémi, pápai és palotai várak hadtörténete 
(Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1983), The agriculture 
of the Mezőföld between 1938 and 1944 (Acta 
Agronomica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
T. 32/3—4. (1983), Veszprém megye és a Szövet
séges Hatalmak stratégiai légi támadásai a II. 
világháborúban (VMMK, 15/1980), Antifasiszta 
katonai ellenállás a balatoni arcvonal szakaszon, 
Ï944. nov.—1945. márc. (Veszprém megyei Hon
ismereti Tanulmányok, IX. 1983.). A fentieken 
kívül éppen egy tucatnyi előkészített kézirata 
vár megjelentetésre. Az utóbbi évek szisztemati
kus gyűjtőtevékenysége eredményeként egyre 
gazdagabbá váló újkortörténeti , valamint fegy
vertörténeti gyűjteményünket mintegy 1000 
— leltározott és kartonozott — tárggyal gyara
pította. 36 szervezett előadást tartott, ugyanakkor 
elkészítette a Veszprém megye a szocialista épí
tés korszakában c. tablókra feldolgozott vándor
kiállítást és a Halléban bemutatott Veszprém 
megye c. fotódokumentációs kiállítást. 

Szűkebb értelemben vett, s elsősorban munka
köri feladatként ellátott közművelődési tevé
kenységet a Bakonyi Múzeumban dr. Geiszt Ja-
kabné és dr. László Péter muzeológusok végez
tek. Dr. Geiszt Jakabné kiállításaink népszerűsí
tésén, s egyéb, korábban már jól bevált közmű
velődési tevékenységi formáink bonyolításán túl 
eredményesen látta el a Baráti Kör t i tkári teen
dőit. Mint adat tárunknak is vezetője, elvégezte a 
történeti (legújabb kori), régészeti, néprajzi és 
irodalomtörténeti anyag revízióját. (Ez utóbbit 
különösen megnehezítette az adattár belső épít
kezések miatti kétszeri költöztetése.) Osztatlan 
sikert aratott Veszprém régi fényképeken c , in
tézményekben, üzemekben, iskolákban vándorol
tatott tablókiállítása. Dr. László Péter 1982-ben 
átvette a képzőművészeti gyűjtemény kezelését, 
1983-tól pedig — konkrét közművelődési felada
tai mellett — ellátja a művészettörténészi teen
dőket is. Színvonalasan refidezte meg 1982 őszén 
a sümegi Kisfaludy Emlékmúzeumban Darnay 
Kálmán emlékkiállítását, majd a badacsonyi Egry 
József Emlékmúzeum névadójának dokumentá
ciós emlékkiállítását. Részt vet t a VII. balatoni 
kisgrafikai biennale és a XXII. Veszprém megyei 
őszi tárlat megrendezésében. Két tanulmánya 
jelent meg: Nympháknak szentelt oltár Kékkút-
ról (VMMK, 15/1980) és A Szépművészeti Mú
zeum Ptahanch szobra (Szépművészeti Múzeum 
Évkönyve, 56—57/1983). 

Golden Bernard muzeológus 1982 nyarán — 
dr. Gye ni s Jánosné könyvtáros munkahely
változtatása után — vette át a múzeumi könyv
táros feladatkörét amellett, hogy továbbra is 
végzi az intézményi hálózat nemzetközi kiad
ványcseréjének bonyolítását. Fő feladata jelen
leg az, hogy az épületrekonstrukciós munkák be
fejezése után az új könyvtárhelyiség már nyil
vántartott, revíziózott könyvanyaggal várhassa a 
kutatókat. 

A Pápai Helytörténeti Múzeum igazgatója, 
Hadnagy László szűkebb értelemben vett mú
zeumi szakmunkáján (helytörténeti-néprajzi ku
tatások, gyűjtések) és az intézmény irányításán 
kívül jelentős társadalmi (honismereti) és köz
művelődési (előadások, tudományos ismeretter-
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jesztő publikációk) tevékenységet végzett. Sze
mélyéhez kötődik a múzeum tekintélyes számú 
időszaki kiállításának rendezése, illetőleg azok
ban a közvetlen közreműködői részvétel. Dr. 
Mjthay Sándor régész a múzeum részfoglalkozású 
munkatársaként folytatta a bakonyi őskori föld
várkutatásokat, s megkezdte az ugodi középkori 
templom feltárását. 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum 
igazgatója, dr. Tóth Sándor vezetésével tovább 
folyt a szisztematikus Bakony-kutatás programja. 
Dr. Tóth Sándor az igazgatói teendőkön túl jelen
tős közművelődési munkát végzett: 1982-ben 66, 
1983-ban 72 előadást tartott, több tudományos
ismeretterjesztő cikket írt, megszervezte A 
Magas-Bakony természettudományi kutatásának 
újabb eredményei с ankétot. Tudományos mun
káját részint a két év folyamán összegyűjtött 12 
ezer rovar, másrészt publikációs tevékenysége 
fémjelzi. 1982-ben és 1983-ban megjelent dolgo
zatai: Kutatási témák ,,A Bakony természeti ké
pe" program keretében 1982 folyamán, A Bako
nyi Természettudományi Múzeum zengőlégy-
gyüjteménye (Diptera: Syrphidae) L, A Bakony 
természeti képe, VI. Beszámoló a Bakony termé
szettudományi kutatásáról (1978—1980), Emléke
zés Csiby Máriára (1951—1981), Tízéves a Ba
konyi Természettudományi Múzeum, A Bakony 
hegységben folyó faunisztikai kutatások, A Ba
kony természeti képe program 20 éve (1962— 
1982), Simuliidae, Tipulidae, Limoniidae, 
Bombyliidae, Therevidae and Syrphidae (Diptera) 
in the Hortobágy, Adatok a barcsi borókás ló-
szúnyog faunájához (Diptera: Tipulidae), Kuta
tási témák ,,A Bakony természeti képe" program 
keretében 1983 folyamán, A Bakony természeti 
képe program publikációinak bibliográfiája. 

Dr. Ilosvay György muzeológus 1982-ben a 
szegedi JATE Természettudományi Karán meg
védte egyetemi doktori értekezését. Az év folya
mán három dolgozata jelent meg: A zirci arboré
tum Isopoda- és Diplopoda-faunájának ökológiai 
vizsgálata, Adatok a Somló-hegy hüllőfaunájának 

ismeretéhez, A talajfelszínen mozgó állatok nap
szakos aktivitásának vizsgálata a farkasgyepűi 
bükkösben. Ismeretterjesztő cikkei mellett több, 
1983-ban leadott tanulmánya vár megjelentetés
re.- A beszámoló időszakában közel 8 ezer db 
gerinctelennel gazdagította a múzeum gyűjtemé
nyét. 69 előadást tartott, s vezette az évente meg
rendezésre kerülő megyei honismereti tábor ter
mészetrajzi szekciójának munkáját. 

Galambos István muzeológus 1982-ben 850, 
1983-ban 684 herbáriumi egységgel gyarapította 
a múzeumi törzsanyagot. Elvégezte a botanikai 
gyűjtemény teljes revízióját, s kiadásra váró 
tanulmányai mellett elkészítette egyetemi dok
tori értekezésének kéziratát. 

Harmat Beáta muzeológus elvégezte egyetemi 
doktori értekezésének anyaggyűjtését, emellett a 
múzeum Heteroptera-gyüjteményét közel 2 ezer 
példánnyal gyarapította. Közművelődési tevé
kenységét jelzi a Búvár Klub programjának szer
vezése, vándorkiáll í tások üzemeltetése, valamint 
tudományos-népszerűsítő cikkei és előadásai. 

Jelentősek a zirci múzeum preparátorának, 
Barta Zoltánnak — egyre inkább kiteljesedő 
közművelődési tevékenysége mellett — szak
területen (ornitológia) végzett gyűjtései és fel
dolgozásai is. A beszámoló időszakában a mú
zeum gerincesgyűjteményét 54 darabbal gyara
pította, irányította a MME megyei csoportjának 
munkáját, szervezte a VII. és VIII. madárvé
delmi ankétot, valamint a Bakony madárvilágá
nak védelme c. iskolai madárvédelmi programot. 
Több tudományos-ismeretterjesztő cikket írt, 
szerzőtársként vett részt a Magyarország fész
kelő madarai c. kötet anyagának gyűjtésében és 
megírásában. 

Mielőtt szakmai munkánk vázlatos elemzésé
nek végére érnénk, nyilvántartási munkánk egy
féle mutatójaként érintjük a muzeális törzsanyag 
leltározottságának-kartonozottságának — ezen 
keresztül pedig (nyilvánvalóan: csupán hozzá
vetőlegesen és megközelítően) a tárgyi anyag 
gyarapodásának — tárgyalt időszakban kiala
kult helyzetét: 

VESZPRÉMI BAKONYI MÚZEUM 

Gyűjtemény: Leltározott tárgyak Kartonozott tárgyak 
1981. XII . 31. 1982. XII . 31. 1983. XII. 31. 1983. XII. 31. 

Régészet 81 476 91 220 93 716 88 261 
Néprajz 9 823 11 405 11 662 8 720 
Történet 1 880 2 299 2 613 2 613 
Antropológia 789 789 844 844 
Numizmatika 23 579 23 959 24 216 24 216 
Képzőművészet 1 999 2 039 2 043 1 996 
Iparművészet 4 407 4 414 4 415 4 185 

összesen: 123 953 136 125 139 509 130 835 
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PÁPAI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 

Gyűjtemény: Leltározott tárgyak 
1981. XII . 31. 1982. XII . 31. 1983. XII . 31. 

Kartonozott tárgyak 
1982. XII . 3 1 / 

Régészet 
Néprajz 
Történet 
Képzőművészet 
Iparművészet 

8 556 
2 490 

384 
282 

1 172 

8 685 
2 539 

416 
282 

1 172 

8 690 
2 595 

462 
283 

1 172 

6 361 
2 500 

416 
278 
631 

összesen: 12 884 13 094 13 202 10 186 

*A pontatlan adatközlés következtében az 1983-as adatok helyett az 1982-es adatokat közöljük. 

A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum
ban 1981. december 31-én 34 320 db volt az ösz-
szes leltározott tárgy száma, 1982. december 
31-én 35 743 db, 1983. december 31-én pedig 
35 921 db. Leltározatlan tárgy nincs, a kartono-
zottság 1983. december 31-én 29 323 db. 

Az intézményünkben végzett sokrétű közmű
velődési munka területeit érintettük már az egyé
ni teljesítmények bemutatásakor; itt még csak az 
alábbiakról adunk számot: a beszámolási időszak 
két éve alatt munkatársaink több mint 500 elő
adást tartottak, több mint 100 tudományos-isme-

5. ábra. A badacsonyi Szegedy Róza-ház 1983-ban 5. fig. The Róza Szegedy House in Badacsonyi in 1983 
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6. ábra. Részlet a sümegi Darnay Kálmán-emlékkiállításból 
6. fig. Detail of the Kálmán Darnay memorial exhibition in Sümeg 

retterjesztő cikket jelentettek meg, s ugyanennyi 
a kéziratban elkészített, megjelentetésre váró 
írások száma is. Ez utóbbi tevékenységünk mu
tatója is lehet, hogy 1983-ban megjelent humán 
évkönyvünk, A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei, 15 (1980) kötete (szerkesztő: K. 
Palágyi Sylvia), valamint természettudományos 
évkönyvünk, a Folia Musei Historico-Naturalis 
Bakonyiensis 1 (1982) kötete (szerkesztő: dr. 
Tóth Sándor). A fentieken kívül 15 egyéb kiadvá
nyunk (katalógusok, kiállításvezetők) láthatott 
napvilágot. 

Kétségtelen, hogy közművelődési munkánk 
centrumában a tárgyalt két évben is az időszaki, 
kisebb részt az állandó kiállítások állottak. 

1982. ÉVI KIÁLLÍTÁSAINK 

Állandó kiállítások: 
1. Séta egy régi iskolában (Tapolca, Pedagógiai 

Gyűjtemény). 
2. A sümegi vár története (Sümeg, Kisfaludy 

Emlékmúzeum). 
3. Kisfaludy és kora (Sümeg, Kisfaludy Emlék

múzeum). 
4. Darnay Kálmán-emlékkiállítás (Sümeg, Kis

faludy Emlékmúzeum). 

Időszaki kiállítások: 
1. Kiss Nagy András szobrászművész kiállítása 

(Tihanyi Múzeum). 
2. Válogatás a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia 

Stúdió anyagából (Tihany, Kiállítóház). 
3. Kurszk képzőművészete és népművészete (Zirc, 

Ajka). 
4. Kurszki fotókiállítás (a megyében öt helyen). 
5. Orlaytól Nagy Lászlóig (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum). 
6. A kétéltűek és hüllők természetvédelme (Pápa, 

Helytörténeti Múzeum). 
7. Lengyel G. Géza fotókiállítása (Pápa, Helytör

téneti Múzeum). 
8. Lószerszám és fogatolás (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum). 
9. Bakonyi üveghuták és hutaüvegek (Pápa, Hely

történeti Múzeum). 

A fentieken kívül 1982-ben 3 vándorkiáll í tásunk 
üzemelt. 

1983. ÉVI KIÁLLÍTÁSAINK 

Állandó kiállítások: 
1. Simon István Emlékház (Bazsi) 
2. Kovácsműhely (Bakonyszentkirály). 
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3. Egry József életútja (Badacsony, Egry József 
Emlékmúzeum). 

4. A Bakonyi Ház kiállításának felújítása (Veszp
rém). 

Időszaki kiállítások: 
1. Szálé János festőművész kiállítása (Veszprém, 

Bakonyi Múzeum). 
2. XXII. Veszprém megyei őszi tárlat (Veszp

rém, Vegyipari Egyetem). 
3. Egry József grafikái (Tihanyi Múzeum). 
4. Sváby Lajos festőművész kiállítása (Tihanyi 

Múzeum). 
5. Szabó Zoltán festőművész kiállítása (Tihanyi 

Múzeum). 
6. VII . balatoni kisgrafikai biennale (Tihanyi 

Múzeum). 
7. A középkori Szófia fényei (Tihanyi Múzeum). 
8. Veszprém megye népművészete (Pápa, Hely

történeti Múzeum). 
9. Egry József grafikái (Pápa, Helytörténeti 

Múzeum). 
10. Cziráki Lajos festőművész kiállítása (Pápa, 

Helytörténeti Múzeum). 
11. Kézműipari emlékek Pápán és környékén 

(Pápa, Helytörténeti Múzeum). 
12. A Bakony népművészete (Zirc). 
13. A Bakony és Balaton-felvidék népművészete 

(Balatonfüred). 
14. Lószerszám és fogatolás (Nagyvázsony). 
15. Zánka népéletéből (Zánka). 
16. A Káli-medence lakóinak életéből (Köveskál). 
17. Mikus Gyula festőművész kiállítása (Halle, 

NDK). 
18. Marton László szobrászművész kiállítása (Hal-

le, NDK). 
19. Veszprém megye bemutatkozik (Halle, NDK). 

Az év folyamán vándorkiáll í tásaink számát 
tovább bővítettük (Veszprém régi fényképeken). 

A fent felsorolt kiállítások — ha csak a meny-
nyiség oldaláról is közelítjük meg azokat — két
ségtelenül azt jelzik egyrészt, hogy megnőtt az 
érdeklődés (és ez országos jelenség, mely jórészt 
a AözműveVódési törvény direkt hatásának tud
ható be) a múzeumi kiállítások iránt, másrészt 
viszont felhívják a figyelmet arra, hogy — hivat
kozom itt beszámolóm első részében érintett, ki
elégítőnek korántsem nevezhető személyi felté
teleinkre, még inkább szűkös költségvetés által 
behatárolt materiális lehetőségeinkre, működé
sünk, alaptevékenységünk kereteinek (raktáro
zás, restauráló és kiállítás rendezői kapacitás, 
installációs és kiadvány költségek stb.) nem meg
nyugtató állapotára — a folyamatosan növekvő 
közművelődési igényekkel párhuzamosan a fel
tételeket is biztosítani — de legalábbis a meg
lévőkön időben javítani — kell. 

Ezek után magától értetődik, hogy csupán a 
legnagyobb elismerés hangján szólhatok kiállí-
tásrendező csoportunk tagjainak, nem kevésbé 
restaurátorainknak a gyakran sürgető helyzetben 
is felelősségteljesen és magas színvonalon — e 
színvonallal azonban anyagiakban a legkevésbé 
sem egyenes arányban dotáltán! — végzett tevé
kenységéről. Az előbbiek gyakran csak munka
időn túli munkájukkal tudták biztosítani az egyes 

kiállítások időben történő megnyitását, az utób
biak viszont az állandó kiállítás — már említett, 
egyébként is feszített tempójú — tárgy restaurá
lási kötelességein túl végezték el a kiállított tár
gyak tisztítását, konzerválását és restaurálását. 

Végezetül szóljunk — még mindig kiállítá
sainkkal kapcsolatosan — múzeumaink és kiállí
tóhelyeink látogatottságáról: 

Látogatottság 
1982: 1983: 

A múzeum neve: 

Bakonyi Múzeum, 
Veszprém 28 025 14 462 

Vármúzeum, Veszprém 29 706 27 574 
Gizella-kápolna, 

Veszprém 47 658 33 083 
Szt. György-kápolna, 

Veszprém 28 413 34 739 
Helytörténeti Múzeum, 

Pápa 28 325 28 339 
Bakonyi 
Természettudományi 
Múzeum, Zirc 120 367 115 914 
Tihanyi Múzeum, Tihany 135 308 165 701 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Tihany 168 073 146 765 
Jókai Emlékmúzeum, 

Balatonfüred 56 540 50 454 
Irodalmi Emlékmúzeum, 

Badacsony — — 
Kisfaludy Emlékmúzeum, 

Sümeg 2 781 14 220 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Nagyvázsony 18 932 20 961 
Egry József 
Emlékmúzeum 

Badacsony 50 204 36 241 
Bajcsy-Zsilinszky 
Emlékmúzeum, 

Pálköve 2 511 3 141 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Bakonybél 15 085 13 464 
Helytörténeti Gyűjtemény, 

Tüskevár 954 593 
Kiállítóház, Tihany 12 683 — 

összesen: 745 565 705 651 

A fenti statisztikai adatokhoz tegyük hozzá, hogy 
1982-ben a sümegi Kisfaludy Emlékmúzeum csak 
októbertől volt látogatható, a veszprémi Bakonyi 
Múzeum pedig — épületrekonstrukciós munkái 
miatt — 1983 februárjában bezárt, így itt az adatok 
a Bakonyi Ház látogatottságát jelzik, a Badacsonyi 
Irodalmi Emlékmúzeum — az épület állaga miatt — 
mindkét évben zárva tartott. Még annyit, hogy az 
ismertetett adatok nem tartalmazzák a külföldön 
rendezett kiállítások és vándorkiáll í tásaink látoga
tóinak számát, ugyanakkor a nem közvetlen fenn
tartásunkban lévő, de hálózatunkhoz és a szakfel
ügyeletünkhöz tartozó kiállítóhelyek látogatóinak 
számát sem. 

A kiállításainkról és kiállí tóhelyeinkről mon
dottak teremőreink lelkiismeretes munkájáért — 
amelyet a Megyei Tanács V. B. művelődésügyi osz-
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tálya támogatásának köszönhetően 1983 tavasza 
óta anyagiakban is jobban megbecsülhetünk —, 
kiállított műtárgyaink biztonságos őrzéséért kife
jezett őszinte elismerésünkkel zárjuk. 

Akkor, amikor a beszámoló által behatárolt idő
szakban «múzeumi szervezetünk tevékenységét 

In the above—mentioned time period the Museum 
Administration carried out its activity on the basis of 
the annual plans approved by the supervisory 
authorities. 

During the two years the new organizational 
structure introduced in 1981 and based on decentral
ization stood the practical test; the earlier situation, 
which in this respect was unsteady, became stabilized. 

The size of our staff improved but in the near future 
we shall need an art historian, an ethnographer, a geo
logist and two adult educators with permanent status. 
The increased demands on our public education work 
— we are thinking here primarily of the exhibitions — 
necessitates an enlargement of the conservation and 
exhibition arranging group. 

In the course of the two years, there occurred what 
may be called the average fluctuation in our peronnel 
(change of place of work, retirement, hiring of new 
workers, maternity leave, etc.). Thirteen staff members, 
a better than average number, were honored for their 
work. 

The data referred to below indicate the growth of 
our economic activity. Our yearly budget ammounted 
to about 11 million forints in 1982 and 13 million 
forints in 1983. A significant part of the above amounts 
was allotted to our large-scale construction activity: 
the renovation of the Bakony Museum building in 
Veszprém, the development of the workshop and 
storage center in Felsőörs and the establishment of the 
Balácsa Roman villa complex and outdoor display of 
ruins. As a result of our work in Felsőörs conservation 
and exhibition arranging workshops, modern from a 
country-wide point of view,, was established (un
fortunately our strained storage problems could not 
be solved at the same time). Probably in the spring of 
1984 a new exhibition gallery will open its doors in 
Balácapuszta. On the other hand, the reconstruction 
work on the Bakony Museum building will continue 
during the following years because of a lack of funds 
and construction capacity. We renovated the building 
of the Kisfaludi Memorial Museum in Sümeg and 
electric heating was installed in the Tihany Museum. 

Archaeological investigation was significant among 
the scientific activities oi the Bakony Museum in 
Veszprém. The excavation of the Roman villa complex 
in Nemesvámos-Balácapuszta was continued and in 
Tihany the monks' dwellings (a hermit colony of the 
Árpád period) were explored. Two cemeteries of the 

összegzetten és globálisan eredményesnek ítéljük 
meg, a szakmai és gazdasági vonatkozású támoga
tásért, ezzel együtt feladataink ellátásának meg
könnyítéséért köszönetet mondunk a múzeumügyet 
magáénak érző párt- és állami szerveinknek, szak
mai és szakigazgatási—felügyeleti szerveinknek: a 
Művelődési Minisztérium múzeumi osztályának és a 
Megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztályának. 

Avar period (Várpalota—Bántapuszta, Veszprém) and 
two medieval churches (Balatonfüred, Ugod) were ex
cavated. Investigation was continued on the prehistoric 
earth fortification in the Bakony Mountains. 

Our ethnographic collecting and processing activity 
was concentrated primarily on the historico-etnographic 
exploration of the Kali Basin complex. A conference on 
this entitled „Suvery of changes in villages of the Kali 
Basin" was organized in the fall of 1983. 

The work of the History Department embraced the 
wide range of modern history research and collection 
(history of handicrafts, investigation of ways of life, 
military history, history of the labor movement, factory, 
school history). 

The current construction work in the Bakony 
Museum building caused difficulties for the un
interrupted work of the library, archive and photo
graphic laboratory. 

The Local History Museum in Pápa, besides archaeo
logical investigations, engaged primarily in ethno
graphic and local history collecting. 

The collaborators of the Bakony Natural History 
Museum in Zirc satisfactorily continued their collect
ing and processing activities in the fields of zoology 
and botany as part of their research program of more 
than 10 years duration, entitled „The Natural History 
Picture of the Bakony Mountains". 

The collaborators in the museum system quantitively 
and qualitatively engaged in important publication 
acitivity (scientific studies, popular science articles, 
catalogs, etc.). In the course of the two years there 
was also a productive increase in the collected and 
registered material objects with the exception of indus
trial art, fine art and anthropology. 

In the period discussed, three new museum exhibiton 
centers were opened (Tapolca: Pedagogical Collection, 
Bazsi: István Simon Memorial House, Bakonyszent-
király: blacksmith's shop). A total of 8 permanent and 
28 temporary exhibitions were arranged; at the same 
time 4 traveling exhibitions were organized in the 
county territory. 

The above exhibitions (more precisely the permanent 
exhibitions) were visited by 745,565 persons in 1982 
and 705,651 in 1983. 

On the basis of the report, we judge the activity of 
the Veszprém County Museum organization in 1982— 
1983 to have been wholly successful. 

ZOLTÁN TÖRÖCSIK 

THE ACTIVITY OF THE MUSEUM ADMINISTARTION OF VESZPRÉM 
COUNTY IN THE YEARS 1982—1983 
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A BALÂCAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 

•; 

1984. május 18-án, a múzeumi világnap alkalmából új 
kiállítóhely nyitotta meg kapuit Veszprém megyében, 
Balácán. Az itt látható kiállítás az 1976 óta tervszerűen 
folytatott régészeti ásatások eredményeiről ad számot. 
A kiállítóhelyet az említett napon PAP JÁNOS, AZ 
MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TAGJA, AZ 
MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ELSŐ 
TITKÁRA adta át ünnepélyes keretek között jövőbeni 
rendeltetésének. Ugyanezen a napon került sor az MTA 
Veszprémi Akadémiai Bizottsága székházában A balácai 
kutatások eredményei c. tudományos ülésszak megren
dezésére is, amelyen nemcsak a feltárást közvetlenül 
végző régészek számoltak be eddigi eredményeikről, 
hanem a feldolgozásban részt vevő külső kutatók is. Az 
ülésszakot GYURICZA LÁSZLÓ, A VESZPRÉM ME
GYEI TANÁCS ELNÖKE nyitotta meg. Beszédét az 
alábbiakban adjuk közre: 

„Tisztelt Jelenlevők! Kedves Vendégeink! 
Ma, a múzeumi világnapon a múzeumok vilá

gának egyik ága; a régészet felé fordítjuk figyel
münket. Tesszük ezt annak okán, hogy ma dél
után a széles nyilvánosság számára is hozzáfér
hetővé, látogathatóvá tesszük a Nemesvámos— 
Veszprémfajsz községek közötti térségben feltárt 
római villa maradványait és a gondos kezek által 
összeállított kiállítást. 

Baláca-puszta ezáltal nemcsak a régészeti to
pográfiákból és szakkönyvekből lesz megismer
hető, hanem a közvetlen érzékelés világába való 
betekintés útján is. 

A történészek kimutatták és állítják, hogy a 
rómaiak Pannóniát határvédelmi okokból, talán 
azt is lehetne mondani, kis bizonyossággal, hogy 
kényszerből szállták meg. Mindezek után a latin 
Dunántúl története öt évszázadot ölelt fel. 

»Bizonyos azonban, hogy sohasem volt olyan 
.mediterrán' ez a táj, mint a római uralom alatt. 
Az élet külső formái is itáliai arcot öltöttek, a 
nagy déli népek építőszenvedélye átcsapott a 
Dráván, és megmozdultak a kövek: fórumok, ka
puk, paloták, cirkuszok, színházak, templomok, 
fürdők, táborkaszárnyák, vízvezetékek, szobrok, 
sírkövek, szarkofágok, emlékoszlopok nőttek ki 
a földből, kő, kő, kő . . ., de mindenütt parkok, 
kertek, szőlők, gyümölcsösök, virágok, puha 
lombcsokrába rejtve.« — írja Várkonyi Nándor 
Dunántúl című művében. 

Azután nagyot fordult a történelem kereke, a 
római birodalom lehanyatlott, felhagyta limeseit, 
tárgyi valóságát átadta az enyészetnek, amely rá
telepedett és jórészt felemésztette azt. 

Maradványai hazánk, szülőföldünk értékes kul

túrtörténeti emlékei, feltárásuk, óvásuk, megbe
csülésük, mondhatnám úgy is, kötelességünk. 

Baláca a kutatások szerint a Balaton-vidék leg
nagyobb és egyben legkorábbi ismert római tele
pülése — »az egész település pompája s méretei 
arra engednek következtetni, hogy tulajdonosa 
itáliai földbirtokos lehetett« — olvashatjuk Ma
gyarország régészeti topográfiájában. 

Ez annál is figyelemreméltóbb, mivel a gyar
matosok közt tudvalevőleg kevés volt a született 
»civis Romanus«. 

Sokáig pihentek a balácai romok a veszprémi 
káptalan birtokának földjében, de az ember tevé
kenykedik, mert tevékenysége maga az ember, 
fejlődésének, fennmaradásának alapja. 

És miközben műveli a földet, műtárgyakat épít, 
szerszáma megakad, megbolygatja a feledett múl
tat, a saját múltját, mert ahogy László Gyula írta: 
»A régmúlt bennünk él, anélkül, hogy tudnánk 
róla . . .«, majd így »Valamilyen csodás képessé
gű kutató egyetlen élő emberből és eszközeiből 
ki tudná nyomozni az emberiség egész múltját«. 

No de térjünk vissza Balácához, a fenti gondo
kat csak azért idéztem, mert helyénvalónak ér
zem, és nem tudok szabadulni történelmet tömö
rítő varázsától. 

Baláca e századi történetét 1904 őszén szántás 
közben felszínre került falfestménytöredékek ve
zetik be. Véletlenül rábukkantunk? így is lehet 
mondani, de úgy is, hogy törvényszerűen buk
kantunk rá, mert az effajta fellelés a régészet 
tudományának törvényszerűsége. 

Dicséret az elődöknek, felismerték a lelet je
lentőségét. 1906—26 között folytak itt ásatások, 
Rhé Gyula vezetésével. Azután csend. Mármint a 
romok csendje, mert miközben azok csendben 
pihentek a földben, újra fordult a történelem ke
reke, fegyvert, vért, csatákat, háborús emlékeket 
nyomva a földbe, amelyek valamikor ismét a 
megkutatás tárgyai lesznek, vagy azok már ma is. 

ö tvenévny i szünet után 1976-ban kezdődött 
meg az ásatások második szakasza a Veszprém 
Megyei Múzeumi Igazgatóság átgondolt és ki
dolgozott programja szerint, amelyet a megyei 
pártbizottság, a megyei tanács vezetése többször 
áttekintett, jóváhagyott és anyagilag is, és a 
szükségesség szempontjából is alátámasztott. 

Ez utóbbinál, a szükségességnél időznék el egy 
pillanatra. Valahol olvastam, úgy hiszem Ceram 
A régészet regénye című népszerű munkájában, 
hogy a kutatás eredménye nemcsak a lelet gaz
dagságától, hanem a régész felkészültségétől is 
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függ, mégpedig ez utóbbinál talán az előbbinél 
is jobban. 

Nos, itt a felkészültség megvan. Megvan a lel
kesedés, a múlt ismeretét feldolgozó, magába 
foglaló újabb ismeretekre törő tudásvágy. Énei
kül újra hozzányúlni a romokhoz, vétek lett 
volna. 

A kutatásokat dr. Palágyi Sylvia, a Bakonyi 
Múzeum osztályvezetője vezeti, nagy emberi am
bíciókkal,, tisztességes és elismerésre méltó becs
vággyal, a megnyerni tudás szép emberi készsé
gével is megáldva. Itt, a Balácának szentelt tu
dományos ülésszak nyilvánossága előtt mondok 
köszönetet eddigi munkájáért, biztatom, hogy 
folytassa a megkezdett munkát, hisz programunk, 
elgondolásunk szerint úgy 2000-ig is eltart. Mi 
pedig mellette állunk, támogatjuk a magunk 
módján, a magunk eszközeivel és lehetőségeivel, 
elősegítjük annak sikerét. 

Nagy munkához közös összefogásra van szük
ség, mind a feltételek megteremtésében, mind pe
dig magában a végrehajtásban. Ezért tartom 
szükségesnek, hogy a munkaközösség további két 
tagjáról, Regénye Juditról és H. Kelemen Mártá
ról is tiszteletteljes elismeréssel szóljak. 

Szólnom kellene még másokról is, de a délutáni 
romkert- és kiállításmegnyitón erre még vissza
térünk. 

A világ haszonelvű, mert az ember az. Hol a 
közösségi haszon ebben a munkában, a történeti 
érdekességet meghaladóan? 

Nos, itt sokoldalú közelítésnek van helye. A 
szülőföld ismerete fokozza a kötődést, nemesebbé 
teszi a tartást, alakítja a dolgokról, a dolgokból 
formált ér tékrendet — ez óriási emberi és társa
dalmi haszon, hogy jobban tudom, hogy ki va
gyok és hol élek. 

Mert az ember nemcsak azzal gazdagszik, amit 
elfogyaszt, hanem főként azzal, amit befogad. 

A régi és közelmúltnak befogadása így tehát 
gazdagodásunk eszköze. 

De gazdagszik a gyönyörű dunántúli táj is, szű
kebb környezetünk, a pannon táj. A Balaton-fel
vidék e része térsége felszínén újabb díszítőelem 
jelenik meg, gazdagítva a látnivalókat, elgondol
kodtatva az élet folyamatosságán, a jelen és múlt 
elválaszthatatlan egybemosódásán. 

Most egy állomáshoz értünk, mégpedig jelen
tőshöz. Bemutatjuk másoknak, önmagunknak, mit 
tettünk, hol tartunk, meddig jutottunk. 

Ma egy kicsit ünnepelünk is, büszkélkedünk is, 
mert van mivel, és holnap a munka megy tovább. 
Tovább gyarapítjuk ismereteinket, és ez így van 
rendjén. 

Thomas Mann-nal fejezem be megnyitó beszé
demet: »Mélységes mély a múltnak kútja. Ne 
mondjuk inkább feneketlennek?« 

De igen, mondjuk. És keressük az újabb felté
teles kezdeteket. 

Köszönöm a figyelmüket. Jó tanácskozást kí
vánok mindannyiuknak." 

A kiállítás ünnepélyes megnyitója (Fotó Borbás János) Торжественное открытие выставки 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСКОПОК 
В МЕСТНОСТИ БАЛАЦА 

18-ого мая 1984 года, по случаю Всемирного дня Му
зеев, была открыта новая выставка на территории ар
хеологических раскопок, проводимых в этой местности 
Веспрем). На этой выставке выставлены экспонаты ар
хеологических раскопок, проводимых в этой местности 
с 1976 года. В этот день выставка была торжественно 
открыта товарищем Яношем Папом, членом Централь
ного Комитета ВСРП, первым секретарём Областного 
Комитета Веспрем. 

В этот же день была организована и научная конфе
ренция в городе Веспрем на тему «Результаты исследо
ваний в местности Балаца», на которой выступали со 
своими докладами археологи и другие исследователи, 
участвующие в исследовательской работе в Балаце. 
Конференцию торжественно открыл Ласло Дюрица, 
председатель Областного Совета Веспрем. Его речь 
опубликована выше. 
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К. PALÄGYI SYLVIA 

A BALACAI KUTATÁSOK TÖRTENETE 
(1904—1976) 

1984-ben volt 80 éve, hogy a veszprémi kápta
lan Baláca-pusztai bir tokán az eke először forga
tott ki falmaradványokat és falfestménytöredé
keket.1 

A szakirodalom ,,XVIII. század óta ismert lelő
hely" közhelyszámba menő megjegyzése a Vámos 
határában előkerült, a Corpus Inscriptiorum Lati
narum II I . kötetében koholtnak tartott feliratok
nak köszönhető.2 

A CIL III 207*, 209*, 210* számú köveknél le
lőhelyként szereplő Vámos, in vico Vámos — 
beleértve a Sisak-dombot is (mons Sisak) — meg
nevezésből a lelőhely XVIII—XIX. századi pon
tos ismerete még nem következik.3 Laczkó Dezső 
és Rhé Gyula, a balácai ásatások lelkes kezdemé
nyezői és vezetői ezekből az adatokból, nagyon 
helyesen, csak annyi következtetést vontak le, 
hogy ,,az a körülmény, hogy e község nevével 
római emlékek már régebben is kapcsolatba ho
zattak, legalább is sejteti azt, hogy nem ok nélkül 
történt . . . " \ vagy hogy ,,ez az általános meg
jelölés azonban egy terjedelmes községi terüle
ten még nem volt elegendő ahoz, hogy a telep 
helyét ismerjük . . ."5 

A Magyarország Régészeti Topográfiájának 2. 
kötete Nemesvámos község területéről összesen 
5 római lelőhelyet ír le.6 Az 1904-es eseményekig 
— legjobb esetben is csak — annyit állíthatunk, 
hogy Vámos határa a XVIII . század óta római 
leleteiről ismert. 

A Balácán előkerült falmaradványokat Rhé 
Gyula római villának határozta meg, s a telep 
kiterjedését megbecsülve 30—40 főépületről és 
100 melléképületről beszélt.7 

A Rhé által megfigyelt felszíni jelenségek és a 
kutatásai nyomán ismertté vált épületek száma 
nem azonos. Feltételezve, hogy a fallal körülvett 
mintegy 16 hektáros területen még rejtőzhetnek 
eddig feltáratlan épületek, a Rhé-féle fő- és mel
léképületek a villagazdaság körítőfalán kívüli 
épületekre is utalhatnak. 

A balácai ásatások első, 1906—1926-ig tartó 
szakaszát Rhé Gyulán kívül Thomas Edit is össze
foglalta.8 

Nyomtatásban 1912-ben jelent meg Rhé Gyula 
A baláczai ásatások eredményei című munkája, 
benne a megjelenés évéig tartó kutatásainak is
mertetésével. 

Az 1912 utáni események megítélésében mu
tatkozó bizonytalanságot kiküszöbölve Kelemen 
Márta kibővítette az ásatások történetének leírását 
az 1926-os évvel. Rhé Gyula közleményének és 

ásatási rajzainak felhasználásával kiegészítette a 
római villagazdaság alaprajzát ." 

Megyei szerveink nagyvonalú támogatásával 
1976-ban újra megkezdett kutatás keretében, 
1984-ben befejeződött a főépület (I.) feltárása, 
míg a II . és a X. épület hitelesítő ásatása 1980, 
ill. 1983 óta tart. 

Ez a tanulmány, az adattári anyagban eddig 
szunnyadó iratokat is felhasználva, az 1904— 
1926-ig tartó időszak ásatásainak történetével, a 
balácai leletek érdekében kifejtett további erő
feszítésekkel, a Balácát bel- és külföldön méltán 
híressé tevő mozaikok és falfestmények kalandos 
sorsával foglalkozik. 

A balácai kutatások története című munkát a 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményeiben 
folyamatosan megjelenő balácai publikációk nyi
tányának is tekinthetjük. 

A második ásatási szakasz eredményeinek köz
lésére és értékelésére, a fő- és melléképületek 
feltárásakor talált régészeti anyag feldolgozására 
a sorozat ezt követő tanulmányaiban kerül sor. 

1904. november 6-án — azon a napon, amikor 
a Veszprémvármegyei Múzeumot megnyitották1 2 

— Varga István vámosi körjegyző levélben a 
következőkről értesítette Laczkó Dezsőt, a mú
zeum igazgatóját: 

,,A veszprémi káptalan tulajdonát képező s 
Vámos község határában fekvő egyik szántó
földön a cselédek szántás közben mintegy 85 ctm 
széles, 120 ctm magas s körülbelül 12—15 m 
hosszú földalatti boltozott folyosóra találtak, 
melynek lejárata nagy faragott kővel volt le
zárva; a folyosó fala simára van tapasztva s me
szelve, a folyosó, mely inkább nevezhető búvó
lyuknak, többfelé elágazik s úgy látszik több 
helyen már bedől t . . . Egyik részén tágabb és 
magasabb üreg volt, melynek falai sárga és vörös 
alapon, piros, zöld virág és levél alakú mintá
zatra voltak lefestve, de ezek úgy látszik lehám-
lottak a bolt ív fel vágásakor . . . Tegnap jutott 
tudomásomra az egész dolog, rögtön ki mentem 
a helyszínére megnézni, de már a káptalani cselé
dek feláskálták és szurkálták jó részé t . . ." '3 

November 8-án a vámosi plébános és tanító 
kíséretében Laczkó Dezső megtekintet te a folyo
sót, ahonnan több falfestménytöredéket elhozott, 
majd november 10-én újra a helyszínen intéz
kedett, meghagyva, hogy a megtalált folyosót, 
ill. az azt fedő „padló beöntési", (terrazzo) a rajta 
fekvő földtől szabadítsák meg.14 

A munka ellenőrzésének elvégzésére Laczkó 
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Dezső, ha korábban nem is, de november 30-án 
biztosan kiutazott Balácára. 1 koronás kiadását 
feltüntette a Veszprémvármegyei Múzeum igaz
gatójának 1904-es számadásának 13l-es tételénél: 
,,A balácai római telep megvizsg."-álása címén.15 

Laczkó Dezső feljegyzésében még azt is meg
említet te, hogy a „folyosó Ny-i végén fekvő 4 
nagy drb kőlap egy bejárót fog körül".1 6 Varga 
körjegyző ( Rhé Gyulánál17 is szemléletesebb 
leírása, Laczkó Dezső megjegyzésének figyelem
bevételével lehetővé teszi, hogy az 1904-ben 
szántás közben megtalált padlót és fütőcsatornát 
azonosítani tudjuk. A 12—15 m hosszú boltozott, 
vakolt falú csatorna, a négy kőlappal fedett Ny-i 
rész, a ,,több-felé" elágazás, az egyik részén tá
gabb és magasabb üreg leírások csak az I. épület 
12-es folyosójára és fűtőcsatornájára vonatkoz
hatnak, mégpedig annak 12/1. helyiségtől K-re 
eső, ,,b"-vel jelölt szakaszára.18 

Az elsők között előkerült falfestménytöredékek 
közül Rhé Gyula két darabot emelt ki,19 amelyek 
azonosak a Baláczakiadvány IV. táblájának 1—2. 
ábrájával.20 A töredékek az ún. sárga—lila szo
bához tartoztak.21 

Néhány évtized elmúltával a balácai római 
villa megtalálásának körülményei kiszínesedtek, 
úgy is mondhatnánk, mesés elemekkel bővültek. 
Cholnoky Jenő a kavicsozott úton kerülni nem 
akaró vámosi gazdáról leírja, hogy a szekér lo
vastól beszakadt egy gödörbe. ,,A gazda meg
ijedt, de aztán, mivel a lovaknak nem történt 
semmi bajuk, a szekeret szétszedte, kihordta, 
újra összeállította, s a kiugrott lovakat újra be
fogta", majd felismerve az itt talált falfestmény
töredékek valódi értékét, azonnal felkereste 
Laczkó Dezső tanár urat a várban, aki még aznap 
„fölfedezte a világhírű Balácai római villák ma
radványait".2 2 

A Veszprémvármegyei Múzeum Egylet a Mú
zeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősé
gének (MKOF) az 1905. évről összeállított jelen
tésében ásatásokról nem esett szó, azonban a 
régiségtár legjelentősebb gyarapodásának a balá
cai római figurális fal festmény töredékeket és az 
ugyancsak itt előkerült vasüstöt és vastálat te
kintették.23 A régiségtárnál megemlített kiállí
tási illusztrációnak szánt szemléltető képek való
színűleg a falfestményekre vonatkozhattak.2 4 

Az első ásatást megelőző 1905-ös év a figye
lemfelkeltés, az anyagi erőforrás megteremtésé
nek éve lehetett. 

S mint a gyulafirátóti ásatások esetében is,25 

a balácai feltárásokhoz a veszprémi káptalan 
nemcsak engedélyt, de anyagi támogatást is 
nyújtott. 

A káptalani jegyzőkönyvek 1906. december 1-i 
bejegyzése szerint a „hazai archeológia érdeké
ben kívánatos, hogy a ftdő káptalan az ügyet 
hathatósan pártfogolja". Jánossy Ágoston (Jánosi 
Ágoston) nagyprépost, aki egyben a Múzeum 
Egylet elnöke is volt, indítványára határozatot 
hoztak, hogy a veszprémi káptalan nemcsak 
hozzájárul, hanem „egészben viseli a költsége
ket", amely a Veszprémvármegyei Múzeum 
Egylet t i tkári jelentése szerint Hornig Károly 

múzeumot támogató 1000 koronás adományához 
„majdnem hasonló" összeg volt,27 a valóságban 
azonban, kerek számmal kifejezve, ez a támoga
tás 500 koronát jelentett.28 

A múzeum az 1906-os államsegély felhaszná
lására tervezetet nyújtott be a MKOF-nak. A 
régiségtár céljaira kért 600 koronából — a káp
talani támogatáson kívül — 100 koronát tervezett 
a „baláczai római falfestmények kutatására és a 
telep ásatására".2 9 

Az 1906. november 6-tól december 10-ig tartó 
ásatásokra a MKOF által jóváhagyott állam
segélyből 131 korona 30 fillért használtak fel.30 

Ennek az összegnek ellenértékeként a veszp
rémi múzeum régiségtára 60 db figurális fal
festménnyel, 1 bronzszobrocskával (kecske — 
VBM ltsz.: 55.250.214), 1 fibulával (őzikés ko-
rongfibula — VBM ltsz.: 55.250.215), 1 karperec
cel, 1 lemezzel, 1 tűfejjel, 40 aprósággal, 60 vas
tárggyal, 1 cseréparccal (VBM ltsz.: 55.275.570) 
és 10 éremmel, összesen 176 db-bal gyarapo
dott.31 

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a Balá
cára fordított összegből fizették Rhé Gyula mú-
zeumör 5 koronás napidíját, a vámosi Fa István 
munkásnak felügyeleti és előmunkási pótlékát, a 
szállítást, valamint tálalási jutalmakat a jelen
tősebb leletekért. November 6-án Bóday Bálint 
1 koronát kapott a bronzból készült kecskeszo
bor megtalálásáért, november 17-én a cseréparc 
megtalálójának 40 fillért fizettek, de ugyancsak 
Bóday Bálintnak 2 koronát könyveltek el bizo
nyos mozaikmunkákért , míg Fa István egy kar
perecért 10 fillért kapott. 

A munkások együttesen 80 filléres szivar, ill. 
60 filléres dohány jutalomban részesültek.32 

A szerzeményi naplóba bevezetett tárgyakon 
kívül megtalálták sorrendben először a főépület 
10-es számú helyiségének erősen rongált geomet
rikus díszítésű 28 m2 területű mozaikját, majd a 
8-as helyiség kevésbé sérült 42—43 m2-es alap
területű, ugyancsak geometrikus díszítésű mo
zaikpadlóját, s nyomokban már ebben az évben 
kirajzolódott a harmadik mozaik is (20. helyi
ség).33 

Rhé Gyula jegyzetfüzetében található skiccén 
és a veszprémi múzeum adattárában őrzött raj
zán a 10. helyiségben a színes középmezőt kör
körös, egyszerűbb minta vette körül. Együttes 
előkerülésükhöz és egymáshoz tartozásukhoz 
nem férhet kétség.34 

A főépület DK-i folyosójának terrazzopadlóját 
feltörve több száz falfestménytöredéket találtak, 
amelyekből csak a figurális darabokat jegyezték 
be a szerzeményi naplóba.35 

Rhé Gyula az I. épület 4-es folyosójának fel
töltésében talált falfestményeket már 1907-ben 
egy korábbi és egy későbbi csoportra választotta 
szét, az előbbiekhez sorolta a sárga, vörös és 
fekete alapú, jobb minőségű töredékeket, míg 
az ún. szüreti jelenetes és egyéb törékeny, porló 
anyagú darabot a másodikba.36 A Balácza könyv
ben tovább finomította a falfestmények osztályo
zását. A korábbi csoportot két részre osztotta, 
míg a harmadik csoportot az előzőeknél jóval 
későbbinek tartotta.37 

Olyan nagy számban kerültek elő az ásatások 

28 



1. ábra. Rhé Gyula és Laczkó Dezső a múzeum bejárata előtt (VBM A 48.788) 
Abb. 1. Gyula Rhé und Dezső Laczkó vor dem Eingang des Museums (VBM A 48 788) 
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2. ábra. Rhé Gyula rekonstrukciós rajza a ,,sárga-lila" falképről (VBM A 16.992) 
Abb. 2. Rekonstruktionszeichnung über das „gelb-lila" Wandbild von Gyula Rhé (VBM А 16 992) 

során sárga alapú falfestménytöredékek, hogy 
Rhé Gyula szavai szerint is ,,megközelítő pontos
sággal" lehetett egy 240—250 cm magas fal
felületet összeállítani, ill. rekonstrukcióját meg
rajzolni38 (2. ábra). 

Az újonnan talált falfestmények számára 1906. 
dec. 23-án Gácser Kálmán asztalosnál két darab 
faliszekrényt rendeltek,39 amelyeknek már alig 
tudtak helyet szorítani a római teremben, így 
kénytelenek voltak a falfestményanyag jó részét 
a pincében ládákba csomagolva elhelyezni.40 így 
lett a végül is 1925-ben megnyílt önálló múzeum 
létrejöttében a balácai leleteknek meghatározó 
szerepe. 

Finály Gábor az 1906-os évtől kezdve, Rhé 
Gyula összeállításai nyomán, többször beszámolt 
az ásatásokról a német régészeti intézet évköny
veinek hasábjain, méltán felkeltve külföldön is 
az érdeklődést a balácai római leletek iránt.41 

1907-ben a múzeum régiségtára 230 db balácai 
lelettel gazdagodott. 

Az ásatás során előkerült, egyedileg számba
vett leletek a következők: 16 feliratos és bélye
ges cserép ( = bekarcolt feliratú tégla, terra 
sigillata), 72 db edénytöredék, 11 db bronztárgy, 
2 db csonttű, 69 db kés, sarló, nyílhegy, vésők, 
láncdarabok, nyílhegyek, vasszerszámok, vas
eszközök, 17 db bronz- és 3 db ezüstpénz, 1 fel
iratos kőnek saroktöredéke, 39 db falfestmény
töredék.42 Az 1907. évi államsegély elszámolásá
nak 114. tétele alatt a balácai ásatásra elkönyvelt 
114,30 korona azonban nemcsak a felsorolt lele
tek tálalási jutalomdíjait (5,30) foglalta magába, 
hanem a munkavezető különdíját, ill. az évi 300 
korona tiszteletdíjú múzeumi osztályőrré meg
választott Rhé Gyula vasúti tisztviselő 18 napra 
eső napi 5 koronás kiküldetési díját is.43 A ki
küldetési díjból napi 1 koronát fizetett a ki- és 
beszállításért, de az október 27-i szerződéskötés
kor felmerült 8 koronás kiadását is.44 

Az 1907-es ásatás napszámdíjait, 1906-os ígé
retéhez híven, ezúttal is, 400 korona értékben, 
a veszprémi káptalan fedezte.45 A MKOF, méltá-
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nyolva a káptalan már 1906-ban is megmutatko
zott nagylelkű segítségét, 1907. március 15-i leve
lében köszönetét fejezte ki ezért az áldozatkész
ségért.46 

Rhé Gyula a munkások szerződtetése céljából 
tehát október 27-én utazott ki Vámosra. 

A munkák előkészítését, ill. a kétnapos vissza-
temetést is beleszámítva,47 a teljes balácai mun
kák, a Múzeumi Bizottság jelentése szerint, 1907-
ben október 26-tól november 21-ig tartottak.48 

A feltárás irányát és helyét megszabta a főépület 
belső udvarának déli harmadánál futó, ill. a 6—7. 
helyiséget rézsútosan átszelő káptalani birtok -
határ. A szomszédos D-i terület birtokosai nem já
rultak egyelőre hozzá földjük felásásához. Az ása
tást vezető Rhé Gyulának tehát nem volt más vá
lasztása, mint a már 1906-ban megtalált 8. és 10. 
számú, mozaikos helyiségtől Ny-ra folytatni a 
kutatást.49 1907-re tervezett munkálataival ez 
különben is összevágott, hiszen az elmúlt ásatási 
időszakban már tudott egy újabb, és ezúttal egy 
díszesebb mozaikról. S bár szomorúan állapította 
meg, hogy nem kerültek elő az elmúlt évihez ha
sonlóér tékes falfestmények, remélhetőleg az 1907-
es év legnagyobb lelete, a 60 négyzetméter körüli, 
majdnem teljesen feltárt, színpompás mozaik kár-

3. ábra. Laczkó Dezső rajza a káptalani területen előke
rült mozaikok helyével és a káptalannal szomszédos te
rületekkel (VBM A 48.812) 
Abb. 3. Die Zeichnung von Dezső Laczkó mit dem auf dem 
Kapitelbereich gefundenen Mosaiken und mit den 
benachbarten Gebieten des Kapitels (VBM А 48 812) 

pótolta őt ezért (3. ábra). A mozaik közepénél, ill. 
a helyiség bejárata előtti sávon sérülések mutat
koztak, azonban a leletek értékét, a mozaik nagy
szerűségét ez sem csökkentette.5 0 S mivel a káp
talani területen kívül nem dolgozhattak, az I. épü
letből ÉK-re eső „halmozódást" átvágó kutató
árokban megtalálták a I I . épület alapfalait.51 

Hiába irányzott elő a veszprémi múzeum veze
tősége a balácai ásatások 1908-as folytatására az 
előző éveknél nagyobb összeget, 400 koronát, Rhé 
Gyula múzeumi őr, hivatalos elfoglaltsága miatt, 
nem tudta kivenni szabadságát, s az előkészületek 
ellenére, az ásatás elmaradt.52 

Fraknói Vilmos országos főfelügyelő közben
járására a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
6 heti szabadságot kért a kereskedelemügyi mi
nisztertől Rhé Gyula MÁV-hivatalnok részére. A 
megkapott engedély birtokában5 3 a veszprémi mú-
zeumőr megkezdhette 1909 őszén újabb feltárását. 
Jegyzetfüzetében vezetett ásatási naplója,54 csa
tolt rajzai,55 fényképmeghatározásai,5 6 a balácai 
ásatások első szakaszának legteljesebb dokumen
tációja (4—9. ábra). A munkások felsorolása, az 
időjárásra vonatkozó bejegyzések, a fontosabb 
leletek feljegyzése, a részletrajzok egy mai ásatási 
napló iránt támasztott követelményeknek is meg
felelnek. A rajzok egy részét kar tonra ragasztva 
a kiállításon is bemutathatták (6—7. ábra). 

Az államsegély 1909-es évre előirányzott ösz-
szegéből 263 koronát fordítottak Balácára. Laczkó 
Dezső részletes elszámolásában őskori és közép
kori leletek megemlítésén kívül 5 csoportban, 
anyagfajtánként sorolta fel az előkerült lelete
ket.5 A szerzeményi napló 433 db tárgyról ad 
részletesebb felvilágosítást.58 A vasak között 
mezőgazdasági eszközökkel,59 kőművesszerszá
mokkal, a bronzok között edény töredékekkel , 
fibulákkal, karperecekkel , a kerámiaanyagban 
sima és alakos „arezzoi" edény töredékekkel , kü
lönböző téglákkal találkozhatunk. Csonttűk, fal
festménytöredékek, stukkódarabok, egy ólomcső 
töredéke, római és közép- vagy újabb kori érmek 
tartoztak még az 1909-es leletanyaghoz. 

A Cepalonis leg. II . . . bekarcolt feliratú edény, 
az ezüstmécses és ezüst levél alakú töredék6 0 az 
ásatás kiemelkedő leletei. 

1909 őszére a múzeumnak sikerült megegyeznie 
Zwizler János és Linczmayer József fajszi (veszp
rémfaj szí) bir tokosokkal, hogy a területükre át
nyúló épület D-i felét is feltárhassák.61 (Zwizler 
Jánost az 1909-es ásatásért és az 1910-es mozaik-
kiemelési munkákért 88 korona 80 fillérrel kár
talanították.62) A föld alól teljesen kiszabadult az 
1907-ben nagyobbrészt már feltárt mozaik (20. 
helyiség) Linczmayer József bir tokára eső része, 
sőt a Zwizler-féle területen újabb, 32 m2-nyi színes, 
geometrikus, középen madaras díszű mozaikot is 
találtak (31. helyiség), (10. ábra).63 

Rhé Gyula az 1909-es ásatásról szóló naplója, 
beleértve az előzetes szemlét és az előkészülete
ket, október 5-ével kezdődik és 22-ével zárul. E két 
időhatár közé eső napok egyikén sem számolt be 
mozaikmunkákról, sőt azokról az újabban megta
lált épületekről sem, amelyekről az évi jelentésben 
olvashatunk. A két nagyobb épületen kívül nem 
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4. ábra. Rhé Gyula 1909-es ásatási naplójának részlete (VBM A 48.896) 
Abb. 4. Ein Teil des Grabungstagebuchs im Jahre 1909 von Gyula Rhé (VBM А 48 896) 

tudjuk pontosan meghatározni a munkamenetet 
annál a 6 épületnél sem, amelyeket ugyancsak 
ebben az évben tárt fel és rajzolt le a körítőfal 
részleteivel együtt.64 

Feltehetőleg tovább folytatódtak a II . épület 
kutatásai. Rhé jegyzetfüzetének 69. oldalán az 
utolsó időpontbejegyzés november 16. Október 
22. és november 16-a közötti heteket fordíthatta az 
I. épülettől ÉK-re eső területek alaprajzi megha
tározására. Rhé Gyula balácai munkálkodásainak 
eddigi ismeretében ez utóbbi megjegyzést nyugod
tan megkockáztathatjuk, hiszen a viszonylag rö
vid, pár hetes ásatási periódusok alatt lehetetlen 
aprólékosabb kutatást végezni. 

Rhé Gyula publikált alaprajzai,65 néhány rövid 
szakasztól eltekintve, kifogástalanok. Az I. épü
let 4-es folyosójának kivételével, ahol feltörte a 
terrazzopadlót, azonban mindez csak a legfelső 
szilárd, vagy általa padlózatlannak hitt, földes leg
felső szintig érvényes. A perióduskutatások hiá
nyoznak, sőt egyes helyiségek, pl. a belső udvar 
(peristylium) egy része is feltáratlan maradt.66 

A mozaikok kitakarásáról Laczkó Dezső 6. szá
mú jegyzetfüzetében olvashatunk.67 Hornig Ká
roly, Fraknói Vilmos, Fejérpataky László, Szalay 
Imre, Jánosi Ágoston, Simon György október 26-i 
látogatását megelőzően Laczkó Dezső a vámosi 
Fa Istvánt bízta meg, hogy szombatra (X. 26-ra) 

„tárja fel" a mozaikokat, amelyeket a látogatás 
után újra beásatott. 

A mozaikok kiemelése, ill. helyben hagyása kö
rüli, Fraknói Vilmos és Jánosi Ágoston között ki
alakult vita végül Fraknói Vilmos javára dőlt el, 
mert a mozaikok közül a 10-es és 31-es már 1910-
ben, a 8-as és 20-as helyiségben talált 1925-ben el
került Balácáról. Medgyaszay István 1909 február
jában keltezett múzeumtervén a bejárat két ol
dalára, valószínűleg a Balácáról kiemelt mozaikok
ból, egy-egy mozaikfelületet tervezett.68 

Az október 5-étől, október 22-ig pontosan veze
tett ásatási napló szerint, a megjelölt időszakban, 
a kutatások a főépülettől D-re, DK-re eső terüle
ten folytak. 

A káptalani határ a főépület 8-as helyiségébe eső 
kiugró sarokpontjától számított 17,70 -j- 35,90 m-
nél К felé (nem pontosan K-i irány) jelölte ki Rhé 
Gyula az l-es „kémárkot", majd ezt a főtengelyt 
10 m-es szakaszokra osztotta, s a metszéspontok
nál jelölte ki a főtengelyre merőleges kereszt
árkokat, amelyeknek hosszát az l-es ároktól D-re 
a káptalani határ szabta meg. Az l-es ároktól É-ra 
27,60 m távolságban egy párhuzamos árkot húzott. 
Az arab számmal jelölt keresztárkok némelyikét 
tovább húzta a II-es árokig, vagy még tovább. 
Rhé Gyula skicceinek, méretarányos rajzainak és 
ásatási naplójának feljegyzései alapján árkainak 
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kitűzési sorrendje és feltárt vagy kijelölt hálója a 
következő, I., 3., 4., 5., 1., 2., II . és 11. ábra.69 

Ásatási naplójának tisztázatlan pontja még a 
tetőn lévő déli helyiség, ill. a tetőn több helyiség
ből álló épület és a kövezett út, amely ,,a káptalani 
határon túl megy a Dobay féle földbe, ahol ÉK-i 
kanyarodással felmegy a tetőre".7 0 

A zavart csak fokozza, hogy Laczkó Dezső váz
latán a káptalani határral szomszédos Dobay-féle 
birtokterület és a Rhé Gyula rajzolta Dobay-birtok 
nem egyeznek meg egymással71 (3., 10. ábra). 

A kijelölt l-es árokkal szinte azonnal átvágta a 
3., 4. árok metszéspontjánál a III-as épület öt ke
resztfalát. Az I. és 3. árok metszéspontjánál „le
öntött padlót" figyelt meg. 

A 4. és 5. árok kijelölése után a 4. árokban mo
zaikszemeket talált, a 2. árokban kövezett felületre 
akadt. A I l -es árokban jelentkező öt keresztfal, 
valamint a törmelékréteg az eltérő tájolású épület, 
ill. a IV. épülete falainak megtalálásáról tanúsko
dik. A 2. ároktól 205 cm-re Ny-ra, Rhé Gyula sze
rint, népvándorlás korabeli olvasztókemence ke
rült elő (12. kép). Az I. és I I . árkok közelében fel
tűnően sok az Árpád- és a középkori lelet.72 

Az 1910. évi államsegély felhasználásának ter
vezésekor a szokásos őszi balácai ásatásokra 150 
koronát irányzott elő a múzeum vezetősége.73 

Mihalik József országos főfelügyelő (MKOF) 
1910. szeptember 18-i levele azonban, amelyben 
értesítette a Veszprémvármegyei Múzeum igaz

gatóját a balácai mozaik kiemelésére és múzeumba 
vitelére megszavazott 1000 korona államsegélyről, 
meghatározta a balácai munkákat.74 Igaz ugyan, 
hogy november 23-án, amikor Rhé Gyula éppen 
megkezdte az apszismozaik restaurálását, a kapott 
támogatás már kevésnek mutatkozott, azért újabb, 
400 koronás rendkívüli segélyért folyamodtak a 
főfelügyelőséghez.75 

A megkapott és kiegészített államsegély, a káp
talan 63 koronás támogatásával együtt sem volt 
elegendő ahhoz, hogy a kiemeléskor megrongáló
dott apszis helyreállí tása miatt megnövekedett 
költségeket fedezze.76 

Rhé Gyula adattárban fennmaradt jegyzetfüze
tei nem beszélnek az 1910-es munkákról . Hivatali 
elfoglaltsága miatt valószínűleg csak megszakí
tásokkal vehetett részt a helyszíni munkákban, de 
az is elegendő volt ahhoz, hogy Ádám Iván köz
benjárására meghívott carnuntumi restaurátor 
mellett vagy vele együtt, a mozaikkiemelés hazai 
szakértőjévé váljék. 7 

Laczkó Dezső, jegyzetfüzetére támaszkodva, 
példamutatóan pontos és részletes feljegyzésben 
számolt el és be 1911. április 8-án a rendkívüli 
államsegély felhasználásáról, ill. az 1910. október 
12—október 24-ig folyó külső és 1910. október 
31—1911. február 6-ig tartó belső munkaszaka
szokról.78 

A mozaik kiemelésére és feldolgozására vonat
kozó ér tékes feljegyzéseit érdemes teljes egészé
ben közölni:79 

5. ábra. Rhé Gyula 1909-es ásatási naplójának részlete (VBM A 48.896) 
Abb. 5. Ein Teil des Grabungstagebuches im Jahre 1909 von Gyula Rhé (VBM A 48 896) 
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,,A külső munkák a mozaik kiemeléséből és 
elszállításából állottak. Csoportosíthatók a kö
vetkezőképpen: 

1. Földmunka: a mozaik kiásása, egyoldali meg-
árkolása, tisztogatása (súrolás, kefélés, mosás, 
szárítás). 

2. Fénykép és vázlatrajzíeWétel, méretekkel. 
3. Szelvényekre való bontás: és a szelvényeknek 

a felvett vázlaton való megszámozása." (13. 
ábra). 

,,4. A szelvények kivágása. 
5. A kivágott szelvényeknek enyves lepedők

kel egyenként való leiagasztása. 
6. A szelvényszámoknak a lepedőkre való át

írása. 
7. Az egyes szelvények kiemelése. 
8. A kiemelt mozaiktáblák elszállítása. 

Belső munkák: Ezek a beszállított mozaik szel
vények feldolgozására vonatkoznak. 

1. A szelvények tisztogatása: 
A mozaik szemek régi kötőanyagának a szel
vény hátlapjáról való levésése és a felszaba
dított mozaikfelület pormentesítése. 

2. A szelvény esetleg megrongált helyeinek ki
javítása mozaikszemekkel vagy ideiglenes 
anyaggal. 

3. A mozaiktábla betonozása. 
Körüllécelése, előbb finom és híg, azután dur
va szemű és sűrű betonréteggel való borítás. 

4. A szelvény végleges lel szabadítása: a munka
asztalról való leemelése, élére állítása, át-
számozása, a lepedő leáztatása és az enyves fe
lület lemosása. 

5. A mozaiktábla szárítása és szilárdítása 
(időközi öntözése). 

6. Ideiglenes vagy végleges elhelyezése. 
7. Egyes önálló táblák esetleges csiszolása . . . " 

A mozaikmunkák eredménye: 
,,a) egy egész mozaikpadló, amely áll 31 drb 

szelvényből, amelyeknek egyike egy 1,5 m rá
diusszal bíró félkör alakú apszisz. A padló egész 
terjedelme megüti a 3 3 ° m-t. 

b) egy mozaikpadló-töredék, amely 5 szelvény
ben lett kiemelve. Egész terjedelme 5,5 m." (Az 
Évi jel. szerint 6 m2).80 

Az összes munka 1613,03 és a káptalan 63 koro
náját, összesen 1676,03 koronát emésztett fel. 

,,A helyreállított 38 drb mozaiktáblából 2 drb a 
múzeum római termében lett külön e célra épült 
állványra szerelve; az apszis a veszprémi püspöki 
palota lépcsőcsarnokában" (14. ábra), 36 tábla a 

6. ábra. Rhé Gyula rajza a főépület 26. helyiségének falfestményéről (VBM A 67/1047) 
Abb. 6. Eine Zeichnung von Gyula Rhé über das Wandgemälde im Hauptgebäude Raum 26. (VBM А 67 1047) 
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7. ábra. Rhé Gyula rajza a 23. helyiségről és a folyosóról (VBM A 67/1046 — a helyiség Rhé-féle számozása itt téves) 
Abb. 7. Eine Zeichnung von Gyula Rhé über den Raum 23. und über den Korridor (VBM A 67/1046). Die Saal-Nume

rierung von Gyula Rhé ist falsch. 

veszprémi színház egyik külön álló, s elzárható 
szobahelyiségében nyert ideiglenes elhelyezést."81 

(A kaszinó négy padlózott, fűthető szobáját dr. 
ó v á r i Ferenc képviselő, a Balatoni Szövetség al
elnöke ajánlotta fel a múzeumi dolgok, mozaikok 
tárolása céljára.82) 

Laczkó Dezső 191 l-es jelentésének számos mel
léklete nemcsak az események követése szem
pontjából fontos dokumentum, hanem a cégjelzé-

8. ábra. Rhé Gyula színezett fényképe a 23. helyiségről 
és a folyosóról (VBM A 67/1041) 
Abb. 8. Die Farbphotografie von Gyula Rhé vom Raum 
23 und vom Korridor (VBM A 67/1041) 

ses számlák, elismer vények a század eleji Veszp
rém valóban városias, egymással konkurálni tudó 
kereskedelméről, kisiparáról beszélnek. 

Az elszámolás 29. melléklete 170 korona átvéte
léről szól, amely összeget Alois Agnernek — ,,k. k. 
Musealdiener in Deutsch-Altenburg" — fizettek ki 
a balácai római mozaikpadló munkájánál végzett 
15 napi (á 10 korona) munkájának tiszteletdíjaként 
és útiköltség címén. Agner október 12-én éjjel ér
kezett Veszprémbe, és valószínűleg 25-én vagy 
26-án hagyta el a várost.83 

A mozaikmunkák kőművese Stumpfhauser Lő
rinc volt, aki — részletfizetésként — 1910. októ
ber 24-én 11 napi munkája el lenértékeként 66 ko
ronát vett fel.8* 

A mozaiklapok elhelyezésére 8 korona ér tékben 
2 db faliállványt rendeltek,85 majd 8 db kőlaptar
tó vasat, 4 db ál lványtartó vastámaszt, amelyeket 
anyás csavarokkal a falhoz, ill. a padlóhoz lehetett 
erősíteni. A 32 koronás számlához még a kőlapok 
alá helyezhető két széles vassín is tartozott. 

A kaszinóbeli „mozaikműhely" kályhacső- és 
hamutartó ládájának beruházása is ezt a tételt ter
helte.86 

Laczkó Dezső jegyzetfüzetének lapjain pontosan 
beszámolt a mozaikleválasztás közben tett észre
vételeiről. Lerajzolta és leírta a 31. helyiség mo
zaiklapozásának metszetét is ,,a lösztalajra (a) 50 
cm vastag fekete kultúrföld borítva (b). Erre 6—7 
cm vastag durvább oltatlan mésszel összeforrasz
tott vakolatszerű réteg (c) majd egy nagyobb kő-
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9. ábra. Az 1909-es ásatás munkásai (VBM A) 
Abb. 9. Die Arbeiter der Ausgrabung im Jahre 1909. 

darabokból és tégla cserepekből felhordott tör
melék takaró következik 10—12 cm vastagság
ban (d). Ezt ismét egy finomabb szemű törmelék 
réteg (10—12 cm vastagon) fedi, amelynek anyaga 
borsó, egész mogyoró nagyságú tégla és kavics 
zúzalékból áll, amelyet oltatlan mész forrasztott 
össze keményre. Ennek felülete csaknem kőke
mény sima és 15—20 cm közökbe gödrözött (e). 
Ezután morzsás c-hez hasonló vakolat fekszik 3—4 
cm vastagságban (f) melybe (g) tiszta mész. (for
rón) került 1 cm vastagon, s ebbe a mozaik sze
mek illeszkednek (h). Az е., és f-t egymáshoz az 
e. réteg felületén vájt gödröcskékbe nyomódó f. 
vakolat rögzíti"87 (15. ábra). 

A mozaiklapokkal együtt, 2 évvel korábban Ba-
lácán elraktározott több láda falfestménytöredéket 
is beszállítottak a kaszinó épületébe.88 

S hogy miért helyeztek vissza vörös falfest
ménytöredékeket a csatornába, vagy miért emel
tek ki 5—6 vörös homokkölapot Zwizler számára, 
örökre megválaszolatlan marad.89 Valószínűleg 
azokról a csatornát fedő kövekről van szó, ame
lyek végig lefedték a 31. helyiség fűtőcsatornáját, 
s amelyek közül az ásatások újabb szakaszára már 
csak egy feküdt eredeti helyén. 

A mozaik „preparálásának" munkálatait Agner 
után Stumpfhauser Lőrincz kőművesmester vette 
át, aki október 31-től egy segéddel napi 4, ill. napi 
1,40 koronáért dolgozott. Alois Agner 3 lap beto
nozását végezte el, a többit, nov. 2-án 7 lapot, 10-én 
5 lapot, 16-án 4 lapot, 23-án 4 lapot, 30-án 5 lapot, 
dec. 9-én 4 lapot és dec. 16-án 3 lapot, már 
Stumpfhauser Lőrinc helyezett betonba, majd a 
3 lapból álló apszis betonozásába Rhé Gyula nov. 
23-án kapcsolódott be. A mintás részeken ő, az 
egyszerűbbeken Stumpfhauser dolgozott. A no
vember 30-i betonozásnál nehézségek mutatkoz
tak, mert a Nyergesfaluról származó cement rosz-
szabb minőségű volt és nehezebben kötött. 

Az apszist, ideiglenesen, február 6-án helyez
ték el püspöki palota lépcsőházában. Rhé Gyula 
megkönnyebbült bejegyzése ,,No lám, sikerült!" 
egyben a munka kivitelezhetőségében kétkedők
nek is szólt.90 

1911 őszére lebontották az egykori Piac téren 
(ma Vöröshadsereg tér) állt régi kaszinó épületét, 
amelynek néhány szobáját az elmúlt évben és az 
év elején a múzeum „mozaikműhelynek" rende
zett be. A múzeum újabb helyhez nem jutott, ezért 
az 1911 őszére tervezett balácai, még kinn fekvő 
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10. ábra. Rhé Gyula rajza a káptalani határral szomszédos földterületekről (VBM A 14.764) 
Abb. 10. Die Zeichnung von Gyula Rhé mit dem benachbarten Gebiet des Kapitels (VBM А 14 764) 
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11. ábra. Rhé Gyula 1909-ben kiásott, ill. kitűzött kutatóárkainak rajza (VBM A 14.758—14.759 alapján.) 
Abb. 11. Die Zeichnung von Gyula Rhé über den im Jahre 1909 ausgegrabenen Graben (VBM A 14 758—14 759) 
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12. ábra. Rhé Gyula 1909-es ásatási naplójának részlete (VBM A 48.896) 
Abb. 12. Ein Teil des Grabungstagebuches von Gyula Rhé vom Jahre 1909 

mozaikok kiemelésének és helyreállí tásának mun
káit el kellett halasztani. 

A helyhiány a vármegyeházán is egyre szoron-
gatóbban jelentkezett, egyrészt a nagy mennyi
ségű, részben beszállított és kiállított balácai lele
tek, másrészt pedig a vármegyeház K-i szárnyán 
keletkezett falrepedések miatt. A múzeumi anyag 
egy részét ládákba kellett csomagolni és a kapu
aljba, ill. a pincébe kellett leszállítani.91 Az új mú
zeum helyének kiválasztása körül keletkezett 
vitában részmegoldásként vetődött fel az az ötlet, 
hogy a belső püspökkertbe ne az egész múzeumot, 
hanem csak a balácai leletek elhelyezését szol
gáló épületet építsék fel. Csomay Kálmán építő
mester a „klasszikus" leletekhez klasszicizáló 
megoldást tervezett. 

Az építendő múzeumépület elhelyezése ügyé
ben hozott végleges döntéssel és Medgyaszay 
István elfogadott múzeumtervével együtt a Cso-
may-féle javaslatot is elvetették.92 

Az 191 l-es államsegély 508,03 koronáját, hogy 
Baláca számára valamit megmentsenek, Laczkó De
zső és Rhé Gyula a balácai anyag ismertetésére sze
rette volna fordítani. Mivel a főfelügyelőség 
(MKOF) a kiadványt ál lamsegély-maradvány ter
hére kiadni nem engedélyezte, a fennmaradt ősz-
szeg egy részéből beszerezték a múzeum könyvtá
ra számára a Corpus Inscriptiorum Latinarum — 
vidéken ritkaságszámba menő, máig is meglévő — 
négy kötetét.93 Végül azután Horning Károly 

13. ábra. A főépület 31. helyiségének beszámozott mo
zaiktáblái (VBM A 71/1310 = 26/1911) 
Abb. 13. Numerierte Mosaikzeichnung vom Raum 31. des 
Hauptgebäudes (VBM A 71/1310 = 26/1911) 
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14. ábra. A 31-es helyiség apszismozaikja a püspöki palota bejárata előtt (VBM A 67/1071) 
Abb. 14. Das Apsidemosaik des Raumes Nummer 31 von dem Eingang des Bistums (VBM A 67/1071) 

15. ábra. Laczkó Dezső rajza a 31-es helyiség mozaikjá
nak metszetéről (VBM A 48.813) 
Abb. 15. Die Zeichnung von Dezső Laczkó über das 
Profil des Mosaiks Raum 31 (VBM А 48 813) 

veszprémi püspök a Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók 1912. augusztus 25—29-i, Veszprém
ben tartandó XXXVI. országos vándorgyűlése tisz
teletére kiadta a Balácza című könyvet, amelynek 
kivitelére Rhé Gyula különös gondot fordított. 
Hogy a falfestmények igazi szépsége érvényesül
jön és ragyogjanak, a töredékeket víz alatt fény
képezték 4 (16. ábra). A könyv első részét: Római 
telepnyomok és útirányok Veszprém megye déli 
felében, Laczkó Dezső írta, a másodikban: A balá-
czai ásatások eredményei című részben Rhé Gyula 
számolt be addigi munkáiról.95 

Néhány kérdés tisztázására indított, április 
15—május l-ig tartó, 10 munkanapból álló ásatás 
legjelentősebb eredményének az I. épület 12/1. 
helyiségének feltárását tartotta. Az itt talált fal
festménytöredékeket IV. századinak határozta 
meg. A főépület hosszanti oldalára merőlegesen 
húzott kutatóárokban, 20 és 64 m között 4—5 pár
huzamos falra, ill. a főépülettől 16 m-re DNy-ra 
eső újabb épületre (X.) akadt.96 

S habár a 12/1. helyiségből (praefurnium) szép 
számmal kerültek elő falfestménytöredékek, a 44 
db-os gyarapodásból csak 2 láda volt a falfestmény 
(a ládákat egy-egy darabnak számolták).97 

Laczkó Dezső múzeumigazgató a Balácza könyv 
kiadásához budapesti nyomdáktól (Athenaeum, 
Franklin Társulat, Hornyánszky Viktor, Stepha-
neum) és két berlini cégtől kért árajánlatot.98 

Végül a budapesti Weinwurm A. és Társa ,,cin-
kográfiai müintézete" és a veszprémi Egyházme
gyei Könyvnyomda árajánlata látszott a legmeg
felelőbbnek. Becske Antal veszprémi fényképész 
ajánlatával és az írói tiszteletdíjjal együtt a kiad
vány előrelátható költsége 4000 korona (3965 K) 
lett volna. Hornig Károly, aki egyébként is támo
gatni akarta a kiadványt, a kiadási jog átadásának 
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fejében hajlandó volt magára vállalni a költ
ségeket . " 

A szerződést 1912. március 25-én küldték vissza 
Weinwurmék, s a már elkészült könyvek tisztelet
példányait augusztus-szeptember folyamán szét is 
küldték. I ü ü Laczkó Dezső 1912. augusztus 25-i vég
elszámolása 2028 korona hiányról tudósít, amelyek 
Weinwurmék és az Egyházmegyei Könyvnyomda 
magasabb árainak, az írói tiszteletdíj 100 koronás 
megemeléséből (400 korona) adódtak. (Rhé Gyula 
évi múzeumi tiszteletdíja ekkor 600 korona 
volt.)101 

1912-vel megszakadtak a balácai helyszíni kuta
tások, mert a múzeum legnagyobb gondja az új 
múzeumi épület megvalósítása, az építkezésekhez 
szükséges fedezet előteremtése volt. Medgyaszay 
épülete már az építkezés elején szűknek bizonyult, 
s az összes, Balácán előkerült mozaik elhelyezése 
az új múzeumban fel sem vetődhetett . 

A 31. helyiség eddig különböző helyeken tárolt 
mozaikját azonban a földszinten, az előcsarnokban 
kívánták bemutatni, de annak padlóba ágyazásá
hoz a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nem 
járult hozzá.103 A múzeum épületének megnyitá
sakor (1925) a mozaik néhány darabja a bejárat
nál körülker í tve volt látható, l ü4 (középrész és 
apszis) s valószínűleg ott is maradt a régészeti 
anyag legközelebbi átrendezéséig. 1936-ban Rhé 
Gyula holttestét ezen a mozaikon ravatalozták 
fel.105 

A Múzeum Egylet 1923. március 12-i közgyűlé
sén Laczkó Dezső indítványára elfogadták, hogy az 

76. ábra. If j . Weinwurm A. és Társa levele a falfestmé
nyek fényképezéséről (VBM A in 48.831 = 9/1912) 
Abb. 16. Der Brief von A. Weinwurm des jungen und 
Genossen über das Photografieren der Wandgemälde 
(VBM A in 48 831 =9/1912) 

új múzeumépület megnyitására az épületről és né
hány baláczai tárgyról képeslapot hozzanak forga
lomba.106 Ennek a határozatnak az alapján készül
tek az adattári anyagban még megtalálható kecs
keszoborral, falfestménytöredékkel, ezüstmécses
sel illusztrált levelezőlapok107 (17—19. ábra). 

1923. május 1-én az Országos Magyar Gyűjte
ményegyetem régiségtári szaktanácsi ülésén vett 

17. ábra. Képeslap a balácai kecskeszoborral és őzikés 
fibulával (VBM A) 
Abb. 17. Ansichtskarte über das Ziegestandbild und der 
Rehfibula 

18. ábra. Képeslap balácai falfestménytöredékekkel 
(VBM A) 
Abb. 18. Ansichtskarte über ein Wandgemäldebruch
stück zu Baláca 

19. ábra. Képeslap a balácai ezüstmécsessel (VBM A 
17.006) 
Abb. 19. Ansichtskarte über die Silberlampe zu Baláca 
(VBM A 17 006) 
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20. ábra. Laczkó Dezső összeállítása a mozaikkiemelés 
felszereléséről (MNM 482/1923) 
Abb. 20. Die Zusammenstellung von Dezső Laczkó über 
die Ausrüstung der Mosaikaushebung (MNM 482/1923) 

részt Laczkó Dezső. Az értekezleten Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter elnökölt. 
Az itt hozott határozattal már eldőlt a visszateme
tett nagymozaik sorsa. Laczkó Dezsőt és Rhé Gyula 
állomásfőnököt (akinek számára 4 heti szolgálat
mentességet kérvényeztek) kérték fel nemcsak a 
mozaikfeltáró munkák, hanem a káptalan terüle
tére eső további feltárások vezetésére is. A leletek 
közül a nagymozaikot a Nemzeti Múzeumnak szán
ták, míg a többit a veszprémi múzeumnak. 

A szaktanács arra is felkérte Laczkó Dezsőt, 
hogy tájékozódásával készítse elő az ásatást és 
a várható munkákról nyújtson be költségve
tést.108 Laczkó Dezső július 9-én írt felterjeszté
sében bejelentette, hogy a késlekedő gabonaérés 
és egyéb problémák miatt a balácai munkákra 
csak szeptemberben lehet számítani. Az őszből 
még hátralévő száraz, meleg idő azonban már 
csak a 2 mozaik (8., 20. helyiség) kiemelésére 
lesz elegendő.109 A káptalan a kultuszminiszter 
átiratára korábban, 1923. április 7-i határozatával 
adta meg az engedélyt, a kért területen, az ása
tásra.110 

Laczkó Dezső az 1910-es mozaikmunkákat te
kintetbe véve, a külső munkákra 3 hetet, a bel
sőkre 10—12 hetet javasolt, amelyek 270—280 
napszámnak felelnének meg. Felterjesztéséhez a 
beszerzendő felszerelések jegyzékét is mellékel

te, értékes információkat szolgáltatva egyúttal 
az utókor számára a mozaikkiemelés akkori se
gédeszközeiről"1 (20. ábra). 

A korona értékcsökkenése, a napszámbérek és 
a felszerelésekhez szükséges anyagok beszerzési 
árának emelkedése miatt Laczkó Dezső felterjesz
tésére adott válaszában a következőket közölte 
Csánki Dezső: ,,a közbejött akadályok miatt a 
munkálatok elindítása iránt nincs módunkban in
tézkedni".112 

Csánki nem vetet te el véglegesen a mozaikok 
kiemelésének kérdését. 1924 elején, már február
ban felkérte Laczkó Dezsőt, hogy tájékozódjék, 
milyen feltételek mellett valósíthatók meg az el
maradt munkák ." 3 

A múzeumigazgató válaszától függetlenül is 
tudjuk ma már, hogy erre csak 1925-ben kerülhe
tett sor, mégpedig olyan körülmények között, 
ami Baláca ügyéért oly sok áldozatot hozó Rhé 
Gyula számára nagyon sok keserűséget hozott, 
és amelyet Hóman Bálint köszönő levele és a 
MNM jubileumi bronzplakettje, amit hosszú évek 
tudományos fáradozásaiért, nagy jóindulatáért és 
a balácai mozaik MNM-ba érkezése alkalmával 
ajánlottak fel számára, sem tudott csökkenteni ."4 

Rhé Gyula, úgy látszik, előre megsejtett vala
mit, mert 1923. május 1-i, Laczkóhoz írt levele 
részletesen foglalkozott a Nemzeti Múzeumnak 
adandó mozaikról készült felvételek kiadói jogá
va l . " 5 

A mozaikokat feltáró Rhé Gyula 1912-es, Ba-
lácza könyvben publikált mozaik leírásán és egy
két rövid cikkén vagy utalásán kívül, sem a mo
zaikokról, sem a falfestményekről nem írt na
gyobb tanulmányt. Valószínűleg megakadályozta 
ebben és kedvét szegte Wollanka József osztály
igazgató (Nemzeti Múzeum) 1926-ban megjelenő 
magyar nyelvű kisebb és 1929-ben közölt német 
nyelvű nagyobb munkája ." 7 Nagy Lajos 1920— 
22-ben, 1926-ban írt a balácai falfestmények
ről.118 A Pesti Hírlap 1926. július 11-i, A balácai 
mozaik 1700 év távlatából című cikkének téve
déseire Laczkó Dezső reagált.119 

A múzeum számára sem volt kedvező az Orszá
gos Földbirtokrendező Bíróság 1924. évi határo
zata, amellyel elutasította a múzeum igénybeje
lentését arra a káptalan által vagyonváltság cí
mén felajánlott földterületre, amely alatt a ba
lácai római telep fekszik. A múzeum ilyen irányú 
segélyezése is ezzel kútba esett.120 

A gazdasági nehézségek 1925-ben sem tették 
lehetővé az ásatások folytatását, azonban reali
zálódhatott az 1923-as határozat, amelynek értel
mében a Magyar Nemzeti Múzeum vállalta a két 
visszatemetett mozaik kiemelésének és betonozá
sának munkáit, annak fejében, hogy a nagymo
zaikot a Nemzeti Múzeum kapja meg.121 

A mozaik kiemeléséhez a feltételek kedvező
nek mutatkoztak. Laczkó levélben tájékoztatást 
küldött a balácai körülményekről a Nemzeti Mú
zeumnak. A napszámköltségeket 60—70 000 ko
ronára becsülte. A mozaikok felett csak néhány 
szál kukorica állt, így magas kártalanítási összeg
től sem kellett tartani.122 

Rhé Gyula 1925. július 27-i levelében kiegészí
tést küldött a végleges költségvetés összeállításá
hoz, egyben javaslatot tett arra, hogy a mozaik-
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kiemelési munkákat a nagymozaiknál „becsben 
mélyen alatta ál lóval" (8. helyiség) kellene kez
deni. „Ezen oly gyakorlatot szereznek az embe
rek, hogy a felszedés sikerét a másodiknál biz-: 
tosítottnak tekinthetjük."1 2 3 

Wollanka József 1925. augusztus 8-i levelében 
már leküldte Veszprémbe a két mozaik kiemelé
sének költségvetését (21. ábra), és elfogadta Rhé 
Gy.-nak a kiemelés sorrendjére vonatkozó javas
latát. A munkák megkezdésének időpontját 1925. 
augusztus 17-re tervezte.124 

Wollanka József augusztus 15-én érkezett 
Veszprémbe, majd két nap múlva a Nemzeti Mú
zeum altisztje, Nagy Géza is megérkezett , hogy a 
vámosi—veszprémi emberekkel együtt elkezdjék 
a közös munkát. 

Valószínűleg a mozaikok feletti föld eltávolí
tását már augusztus 17-én megkezdték,125 bár Rhé 
a munka megindítását és a 20. helyiség földjé
nek kitermelését augusztus 18-ra jegyezte fel, és 
az Évi Jelentésben is ezt a dátumot közölték a 
kezdés időpontjaként.126 

Augusztus 19-re már kiszabadították a nagy
mozaik apszisát, ö römmel állapíthatták meg, 
hogy a megtalálása óta eltelt másfél évtized alatt 
állapota nem változott. 

A munkák folytatása azonban nem volt zökke
nőmentes. A 29 munkanapból 15 esős napot jegy
zett fel Rhé Gy. A nedves-párás levegő, a kellő 
szellőztetés elmulasztása, nehezen megoldható 
gondokat okozott éppen a nagymozaiknál.127 A 
mozaikkiemelésben jártas Rhé Gy., aki a kisebb 
mozaikmunkáit egyedül irányította, jogos meg-

szi/xtst. 

21. ábra. Költségvetés a 8. és a 20. helyiség mozaikjá
nak kiemeléséhez (MNM 221/1925) 
Abb. 21. Kostenschlag über die Mosaikaushebung des 
Raumes 8. und 20. (MNM 221/1925) 

elégedéssel állapította meg: ,,A mienk teljesen 
jó és hibátlan."128 

A 8. helyiség mozaikpadlójának kiemelését 
szeptember 2-án kezdte meg, s szeptember 15-én 
a teljes mozaikot beszállították már Veszprém
be.129 

Szeptember 19-én a 20. helyiség mozaikjának 
még bent lévő díszített tábláját is kiemelték. 

20-ra Wollankának már csak a mintázatlan sze
gélyezések felszedése maradt130 (22. ábra). Ügy 
látszik, Rhé Gy. is befejezettnek tartotta a min
tás mezők kiemelésével az érdemi munkát, ezért 
jelent meg az Évi Jelentésben is szeptember 19-e, 
mint az aug. 18-tól tartó „kiemelési munkák" 
vége.131 

Ezután valóban már csak a nagymozaik Buda
pestre szállítása maradt hátra. 

A mozaiktáblák valószínűleg szeptember 24-
én (vagy 25-én?) érkeztek meg a Nemzeti Múze
umba, amelynek előcsarnokában Wollanka 
azonnal szét is rakatta azokat, hogy végre jól ki
száradjanak.133 

A mozaikmunkák, ugyanúgy, mint 1910-ben is, 
külső és belső munkából álltak, s a mozaik fel
szedésénél is lényegében hasonlóan jártak el. Rhé 
Gy. újítása szerint azonban az egyes táblák kö
zött már nem szedtek ki egy sor mozaiksze
met.134 

A 20. helyiség apszisa előtt és az egykor i be
járat előtt árkot, ill. a mozaikalapozás bolygatá
sát figyelhettük meg az ásatások második szaka
szában. Valószínűleg ezeken a helyeken készít
hette metszetrajzát, ill. jegyezte le megfigyelését 
Rhé Gyula135 (23. ábra). Jegyzetfüzetében a régé
szeti érdekességű adatokon kívül a mozaikfelsze-
dési munkálatok teljes eszközkészletét is felso
rolta.130 

A vésőkre, a kefékre, a csiszolókövekre való
ban nagy szükség volt, mert a nagyobbik mozaik
ra 1—2 cm vastagon rákövesedett a föld, amit 
csak nagyon nehezen tudtak eltávolítani. 

A megtisztítás után még a helyszínen készí
tettek 26 részletfényképet a mozaikról, majd a 
mozaik 56 tábláját ágyazta betonba Wollanka Jó
zsef irányításával a Melocco cementárugyár. 

A nagyobb hiányokat szürkéssárga színezett 
cementréteggel pótolták, majd csiszolás után pa
raffinnal eresztették be az egész felületet. A dí
szített mezők körüli, 20. helyiséget kitöltő, egy
színű, szürke (sárgásfehér) szegély (22. ábra) egy 
részét a jobb áttekintés és valószínűleg helyhiány 
miatt feláldozták,137 s ugyanúgy nyoma veszett 
annak a két, profilált vörös homokkőnek is, ame
lyek a 20. helyiség apszisának sarkain állottak. 

Jóllehet ma már sem a Nemzeti Múzeum egyéb
ként szépen megkomponált előcsarnokának, sem 
a mozaik eredeti szépségének érvényesülése miatt 
sem tartjuk szerencsésnek a mozaik elhelyezését, 
a Nemzeti Múzeum — Ókori gyűjteményének 
gyarapodásáról szóló — 1925. I. negyedévi jelen
tésében lelkes szavakkal számolt be új szerzemé
nyéről: „A Régiségtárt nem csak megszervezésé
vel ér te nagy szerencse, hanem abban is, hogy az 
előcsarnok rotundája kitűnő helyül szolgál a re
mekmívű padlózatnak, ahol az architektonikusan 
is teljesen megfelelő helyiségben egész pompájá
ban érvényesülhet.1 3 8 
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ábra. A 20. helyiség mozaikja a kiemelés előtt (VBM A 67/1073) 
!. Das Mosaik des Raumes 20. vor der Aushebeung (VBM A 67/1073) 



A Nemzeti Múzeumba került mozaik betonba 
ágyazása után kerülhetett csak sor a Veszprém
ben maradt kisebb mozaik (8. h.) betonozási mun
kálataira. A budapesti árait figyelembe véve a 
Melocco Rt. 1926. aug. 14-én küldte el árajánla* 
tát a veszprémi Múzeumhoz.1 '19 A 32 mozaik 
padlólap betonba fektetését azonban ,,e célra há
zilag begyakorol t kőművesmesterre l" végeztet
ték el. Az 1926. november 29-töl 1927. február 
l-ig tartó munkák összes költsége 448 P 75 f. 
volt.140 

Az 1910-ben és az újonnan kiemelt mozaiktáb
lákat a múzeumnak valahol raktároznia kellett. 
Égetővé vált tehát egy, a múzeum kert jébe terve
zett római pavilon megépítése, ahova az összes 
mozaikot és balácai leletet el lehetett volna he
lyezni.141 

A múzeum következő évi jelentésében már ar
ról olvashatunk, hogy Laczkó Dezső a római pa
vilon megépítésére 1000 pengőt adományozott, 
s a pavilonalapot perselygyűjtés útján kívánták 
tovább növelni.142 

A világháború, az azt követő gazdasági nehéz
ségek, a földbirtokreform, amelynek következté
ben kiparcellázták a római telep nagy részét, 
egyaránt akadályozták az 1912-ben félbehagyott 
ásatások folytatását.143 

Laczkó Dezső az 1926-os ásatás érdekében tá
mogatásért folyamodott a polgármesterhez, a 
káptalanhoz és a veszprémi püspökséghez.144 

A káptalan, szűkös anyagi viszonyaira tekin
tettel, elzárkózott a kérés teljesítésétől.145 A vá
ros késznek mutatkozott a segítségre, azonban 
csak 1927-re irányzott elö nagyobb összeget a ba
lácai ásatások folytatására.1 

Rótt Nándor volt az, aki átvette a káptalan ko
rábbi mecénási szerepét és a már éppen befeje
zett ásatásokra 3 000 000 koronát ajánlott fel.147 

Az 1926. őszi, október 16-tól (okt. 18-tól) novem
ber 16-ig tartó ásatásra 165 munkanapot és 
8 227 000 koronát fordítottak, összesen 560 m 
hosszú kutatóárkot húztak. 

A városi tanács ígéretében bízva, Rhé Gyula a 
következő évre a „Puszta templom" (középkori 
templom) feltárását ajánlotta. Ásatásra azonban 
már sem Laczkó, sem Rhé életében nem került 
sor, így a Rhé által említett, falakba beépített 
római kövek is bolygatatlanok maradtak.148 

A Rhé Gyula vezette 1926-os ásatások ered
ménye a X-es épület teljes meghatározása, a XI-
es és XI l -es épületeknek, a körítőfal részletének, 
ill. az út egyik szakaszának feltárása. Az épüle
tek részletes leírását megtalálhatjuk Rhé Gyula 
Ujabb ásatások eredményei Baláczán с munkájá
ban, amely az 1927/28-as Évi jelentés Irodalmi 
mellékletében jelent meg.149 A falfestmények 
csoportosításával és periodizációjával kapcsola
tos félreértések tisztázására ismételten kifejtette 
az ásatásokon tapasztalt észrevételeit. Az újabb 
épületekkel kapcsolatos leírásából csak a X. épü
letről írt két megjegyzését érdemes most kiemel
ni: 1: A X. épület „egyetlen egy nagy 152 négy
zetméter területű" terem, 2: ,,A X. épület észak
keleti falának külső részén nagy tömegben va
kolatmaradványok feküdtek . . . Az épebb falfe
lületeken vörös, vörhenyesbarna és sárga színű 

festett csíkokat bőven konstatáltunk és csak el
vétve tűnt elő egy-egy zöld levél, — vagy piros 
bimbódíszítés".1 

A balácai ásatások második szakaszában talált, 
fent leírthoz hasonló falfestmények zöme fa-
konstrukciójú válaszfalakhoz tartozott. Úgy érez
zük, joggal megkockáztatható az a feltevés, hogy 
a X-es épület falfestménytöredékei hasonló szer
kezetű falakat díszítettek. A leborult falak ma
radványai éppúgy elkerülték Rhé Gyula figyel
mét, mint az I. épület esetében is.151 A szegényes 
leletanyagból a XI. épület külső fala közelében 
előkerült germán leleteket emelte csak ki Rhé 
Gyula.152 

Ügy látszik, a korábbi balácai falfestménytö
redékek ,,Pannonia"-szerte jelentős értéket kép
viseltek. Még Szombathelyen is szívesen fogad
ták veszprémi metszetekért cserébe.153 

A Vasvármegyei Múzeum Régiségtárának lel
tári naplójába 1926. november 14-én vezették be 
a 6 db balácai töredéket.154 

Laczkó Dezső 1926. októberében felkereste a 
szombathelyi múzeumot és felajánlotta a gyakor
lattal rendelkező veszprémi múzeum (Rhé Gy.) 
segítségét a múzeum parkjában elhelyezett római 
mozaik restaurálására.155 Rhé 1928. augusztus 29. 
és augusztus 31. között 6 táblára osztva vászonra 
ragasztotta a mozaikot,150 a betonba ágyazási 
munkákra és a múzeum előcsarnokába való elhe
lyezésre azonban csak később került sor.157 

23. ábra. Rhé Gyula metszetrajza (VEM A 48.896) 
Abb. 23. Profilzeichnung von Gyula Rhé (VBM A 48 896) 
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Bár a balácai római telep tudományos ér téke 
nem volt egészen ismeretlen Veszprém város szá
mára sem, Laczkó Dezső és Rhé Gyula mindent 
megtett annak érdekében, hogy a leletek fontos
ságát, megfelelő elhelyezésének szükségességét 
állandóan tudatosítsa és ébren tartsa. 1928-ban a 
polgármester megkeresésére összeállított utca-
névjegyaékben például a Villasor helyett a ,,Ba-

A Veszprémvármegyei Múzeum 1935-ös ve
gyes jövedelmeinek kimutatásában a Római pa
vilonalap 2884,50 pengővel szerepelt.165 

A pavilonalap első, 1555,99 P-s felhasználásra 
kiadott alispáni hozzájárulás, úgy érezzük, vég
képp megpecsételte a római pavilon sorsát.1 

Csomay Kálmán második római pavilonterve 
sem valósulhatott meg,167 s a maradék pénzt ,,el-

láczai út" elnevezést javasolták, s rendszeresen mosta" az újabb világháború. 
közölték az Évi jelentések Számadási kivonatai
ban a ,,Római pavil lon-alap" elszámolását, az 
adományok külön feltüntetésével. 

,A per sel y pénzeken kívül a múzeum a magán
feleknek végzett numizmatikai, történeti, hyd-
rológiai, geológiai szakvéleményekért befolyt 
pénzeket is a pavilonalaphoz csatolta.159 

A Római pavilonalap évi állása: 

1928. június 30-án: 1544 P 12 f 
1927. július 1-én: 
ebből Laczkó D. 
adománya: 1000 
1929. július 1-én: 
1930. július 1-én: 
1931. július 1-én: 
1932-ben: 

P — 

1024 P 40 f 

rl60 

1808 P 28 f161 

2017 P — f162 

2196 P 43 f16:i 

2329 P 62 f164 

A nyomtatott Évi jelentések megszűnésével a 
rendszeres beszámolók is elmaradtak. 

S hogy a balácai ásatások, az alkalmankénti 
kiszállásoktól eltekintve1 6 8 miért maradtak abba, 
nehéz pontosan behatárolni. 

Lehet, hogy a gazdasági válság volt az oka, 
amely a, múzeum jövedelmeinek csökkenését is 
kiváltotta, és ezért néhány ásatás, például „Balá-
cának kimeríthetetlen római anyaga", is elma
radt,169 vagy az a körülmény, hogy az anyagi 
erők összpontosításával megépülhessen a mú
zeum római szárnya, amelyben méltó elhelyezést 
nyerhetnének a mozaikokon kívül a falfestmé
nyek is. 

A balácai ásatások I. szakasza tehát 1926-tal 
lezárult. 

Pozitívuma mindaz, amit eddig Balácából és 
Balácáról ismerünk. Hiányossága az, amit a XX. 
század első felének ásatóitól nem is várhatunk. 
Hiányoznak pl. a pontos rétegtani megfigyelések 
és a réteghez kapcsolódó leletszétválasztások. 

24. ábra.Az 1964-ben megnyílt kiállítás részlete a megnyitáskor (VEM A 70/80) 
Abb. 24. Ein Teil der im Jahre 1964. geöffneten Ausstellung vor der Öffnung (VBM A 70/80) 

46 



25. ábra. A 10. helyiség mozaikjának részlete a tihanyi 
kiállításon (VBM A 48.765) 
Abb. 25. Ein Teil des Mosaikes im Raum 10. an der Aus
stellung zu Tihany (VBM A 48 765) 

(Az 1955-ös újraleltározáskor a szerzeményi 
napló bejegyzéseit is összekeverték, igy az anyag 
évenkénti különválasztása, egy-két jellegzetes 
tárgy kivételével, szinte lehetetlen.) 

A I I . világháborút a balácai leletek valószí
nűleg a múzeum pincéjében vészelték át. 1948-
ban már komolyan foglalkozott a múzeum veze
tősége a gyűjtemények átrendezésével. A dr. M. 
Gy. (Mészáros Gyula?) betűkkel jelölt I. emeleti 
berendezési rajzon az apszismozaik felszállítását 
is tervbe vették.170 

A II . világháború utáni első állandó kiállítás 
1951. január 7-én nyílt meg. (A kiállításnyitás 
évéül általában 1950-et jelölik meg.) A kiállítás 
forgatókönyve jelentős helyet szentelt a balácai 
leleteknek. Az egyik falfestményrészlet mellett 
két nagy mozaiklapot is kiállítottak.171 

A falfestmények közül az ún. sárga-lila szoba 
(Rhé Gyula szerint is legkönnyebben rekonstru
álható — 2. ábra) falképének összeállításával ké
szültek el.172 

A régészeti új állandó kiállítást 1958. augusz
tus 8-án nyitották meg. Az 1957—1958-as rende
zési munkák során Thomas Edit régész és Bartha 
László festőművész együttműködésével újabb 4 
falképet állítottak helyre, s segítettek a sárga-lila 
falkép beszürkülésén is. A római terem falait 
mintegy 60 m2-nyi falfestmény borította.173 

A II . emeleti kiállítási terem közepén a 31. 
helyiség mozaikjának javát helyezték el Kiss 
Ákos közreműködésével.1 7 4 

Az 1964. május 9-én megnyílt, újjárendezett 
kiállításra (24. ábra) a falfestmények rekonstruk
cióján nem változtattak; felületüket, akárcsak a 
mozaikot is, megtisztították. Az évi beszámoló 
mozaikkiegészítési munkákról is tudósít.175 

A 10. helyiség mozaikjának egy részét a tiha
nyi múzeum 1960-ban rendezett állandó kiállítá
sának egyik földszinti termében helyezték el (25. 
ábra), majd az 1966-os tihanyi kőtárrendezéskor, 
a többi római faragvánnyal együtt, lekerült az 
egykori pincébe. A fekete-fehér szegélytöredéke
ket ekkor vihették Tihanyba. A 8. helyiség ed
dig a veszprémi múzeumban őrzött tábláiból Tho
mas Edit és Soproni Sándor (a római rész ren
dezői), a Központi Múzeológiai Technológiai 
Csoport és a Bakonyi Múzeum restaurátorainak 
segítségével, állította össze a kőtár első helyisé
gét csaknem teljesen beborító mozaikpadlót.176 

1970-ben a külső csatornák hibája miatt be
ázott az egyik falfestmény. Lebontását nem lehe
tett sokáig halogatni. 

Az 1978-as, az 1982—83-as újabb falfestmény
leválasztás, a 31. helyiség és a 10-es helyiség 
mozaikjának elszállítása Veszprémből, ill. Ti-
hanyból, a balácai vagy a Balácával kapcsola
tos munkák újabb fejezetéhez tartozik.177 

Esedékessé vált egyrészt a Bakonyi Múzeum 
épületének és állandó kiállításának felújítása, 
másrészt 1976-ban megkezdődött a balácai ásatá
sok második szakasza. 

A 2000-ig tervezett program keretében feltá
ruló római villagazdaság újabban előkerült lele
tei, a már ismert mozaikokkal és falfestmények
kel együtt, figyelembe véve a Bakonyi Múzeum 
már megnyitásakor is szűkös voltát, ismét ak
tuálissá tette Laczkó Dezső és Rhé Gyula álmát, 
a balácai római telep anyagának „méltó", külön 
épületben való elhelyezését. 

Hajnóczi Gyula — a feltárt főépület falainak 
felhasználásával tervezett — védöépületében ere
deti helyükre kerülhetnek vissza a mozaikok. 
Az új töredékekkel kiegészített falképek, ha nem 
is eredeti helyükre, de ugyancsak visszakerülnek 
a főépületbe, ahol válaszfalként gazdagítják majd 
a balácai látnivalók sorát. 
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SYLVIA К. PALÄGYI 

DIE GESCHICHTE DER AUSGRABUNGEN IN BALÁCA 
(1904—1976) 

In der Geschichte der Ausgrabungen in Baláca kön
nen zwei Abschitte unterschieden werden: der erste 
Abschnitt von 1906 bis 1926 und der zweite Abschnitt, 
welcher 1976 begann und bis zum Jahr 2000 geplant ist. 

Die Eröffnung des ersten Teils des Ruinengartens ist 
der Grund dafür, die Forschungen in Baláca vor dem 
zweiten Abschnitt ausführlicher als bisher8 zusammen
zufassen und sie mit den in der Datensammlung des 
Bakony-Museums in Veszprém schlummernden wert
vollen Daten zu ergänzen. 

Dies Studie kann auch als der Beginn der Verarbei
tung der neueren Ergebnisse und Funde in Baláca an
gesehen werden, da 1984 die Freilegung des Hauptge
bäudes (I.) beendet wurde und in Kenntnis der neueren 
Informationen die Auswertung des Materials beginnen 
konnte. 

Das Gebiet von Nemesvámos war seit dem XVIII . 
Jahrhundert durch seine römischen Funde bekannt. I _ B 

Die römische Fundstätte in der zum Dorf Nemesvámos 
gehörenden Puszta von Baláca konnte aber erst auf
grund der im Jahre 1904 beim Pflügen an die Oberfläc
he gelangenden Bruchstücke von Wandmalereien und 

12 — 22 
weiterer Details genau bestimmt werden. 

Als Ergebnis der Absprachen des Museumsdirektors 
Dezső Laczkó, der den historischen Wer t der Funde 
sofort erkannte, konnte mit Unterstützung des Kapitels 
die erste Ausgrabung der römischen Villa von Baláca 
im Jahre 1906 beginnen.25~3Ü Ihre schönsten Funde wa
ren die Bruchstücke von Wandmalereien, die bronzene 
Ziegenplastik, die Fibel usw.31 

Die Kosten der Ausgrabung beinhalteten das Tage
geld von Gyula Rhé, der die Forschung leitete, Fund
belohnungen und Transportkosten.32Schon im ersten 
Jahr fand man das Mosaik des 10. und 8. Raumes und 
zeichneten sich in Spuren des dritten Mosaikfußbodens 
ab (20. Raum). In der Auffüllung unter dem Terazzo-
Fußboden des 4. Raumes des Hauptgebäudes lagen jene 
Bruchstücke von Wandmalereien, die in die frühe 
Gruppe der Wandmalereien von Baláca gehören und 
seit damals als gelb-lila, schwarze und schwarz-rote 
Wandbilder bekannt geworden sind.36"38 

Im Jah re 1907 wurde ein großer Teil des dri t ten 
Mosaiks freigelegt, und da man sich außerhalb des Ge
ländes des Kapitels mit den Kleingrundbesitzern nicht 
einigen konnte, war man gezwungen, den kleinen Hü
gel nordöstlich des Hauptgebäudes zu durchstechen, 
und so fand man das II . Gebäude. 

Das Jahr 1909 kann als das erfolgreichste Jahr der 
frühen Forschungen in Baláca angesehen werden. Gyula 
Rhé, der die Ausgrabung ausführlich dokumentierte 
(Tagebuch, Fotos, Zeichnungen) kannte bis zum Herbst 
1909 innerhalb der die Villa umgebenden Mauer schon 
neun Gebäude. Er legte die gesamte Fläche des drit ten 
Mosaiks frei und fand im 31. Raum das vierte Mo-
saik.5 4"6 4 '6 9 - 7 2 (Abb. 4—10) 

Im Jah re 1910 wurden mit zentraler Unterstützung 
die Mosaiks der Räume 31 und 10 ausgehoben (wobei 
auch ein Restaurator aus Carnuntum mithalf), diese 
konnten jedoch in Veszprém wegen Platzmangels zum 
großen Teil nur gelagert werden. (Abb. 13—15) Zu 
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dieser Zeit tauchte der Gedanke zum ersten Mal auf, 
für die Funde aus Baláca ein gesondertes Gebäude zu 
errichten.92 

Im Jahre 1912 erschien mit Unterstützung des VeszR-
rém Bischofs Károly Hornig das Budh „Baláca", in dem 
Gyula Rhé seine bisherigen Forschungen zusammen-
faßte.94 '98-H) l 

Nach den zehntägigen Ausgrabungen im Jahre 1912 
wurden die Forschungen in Baláca unterbrochen. 
Neuere Freilegungen erfolgten erst 1926.144-147 ' I 4 9 - 1 5 2 

Das Ziel der Arbeiten von 1925 in Baláca war die 
Aushebung der Mosaiks des 8. und 20. Raumes. Aufg
rund des Beschlusses des Kultusministers erhielt das 
Ungarische Nationalmuseum als Gegenleistung zur 
Übernahme der Kosten das große Mosaik. Nach der 
Durchführung der Aushebung und der Betoneinbet
tungsarbeiten wurde das Mosaik des 20. Raumes in der 
Vorhalle des Ungarischen Nationalmuseums ausgestellt, 
wo es auch zur Zeit zu sehen i s t . 1 0 8 - " 5 ' m~ 1 3» (Abb. 
20—23) 

In der Vorhalle des 1925 eröffneten Veszprémer Mu
seums wurden einige Mosaiktafeln des 31. Raumes 
ausgestellt. Die in Beton gefaßten Mosaiktafeln des 8. 
und 10. Raumes mußten jedoch weterhin gelagert wer
den. I03- ,Ü5 

Der Museumsdirektor Dezső Laczkó schuf mit seiner 
Spende von 1000 Pengő den Fond des Römischen Pavil-

lions, aus dem je ein Flügel an die beiden Seiten des 
Museumsgebäudes gebaut werden sollte. Der geringe 
Zuwachs und schließlich der erneute Weltkr ieg mach
ten die Errichtung der Gebäudeflügel nicht mög
lich.159-167 

Zu den archäologischen Ausstellungen von 1951 und 
1958 entstand erst eine und dann weitere vier Re
konstruktionen von Wandmalereien und wurde auch 
der größte Teil des Mosaiks des 31. Raumes ausges-
telltT71-174 

Im Jahre 1960 wurde in Tihany schon der farbige 
Mittelteil des Mosaiks des 10. Raumes ausgestellt und 
1966 bei der Einrichtung der Steinsammlung die Rah
mentafeln des Mosaiks des 10. Raumes und jene Teile 
des Mosaiks des 8. Raumes, die in den I. Saal der Stein
sammlung paßten, nach Tihany transportiert.1 7 6 

In den Jahren 1970, 1978 und 1982/83 wurden wäh
rend der Rekonstruktion des Bakony-Museums bzw. 
unter Berücksichtigung des 1976 begonnenen zweiten 
Abschnitts der Ausgrabungen in Baláca die in der II. 
Etage des Veszprémer Museums untergebrachten 
Wandmalereien und Mosaiks abgenommen, um einerse
its die mit weiteren Details ergänzbaren Wandbilder in 
Baláca auszustellen und damit andererseits die Mosaik
fußböden in dem von Gyula Hajnóczi über dem Kern 
des Hauptgebäudes geplanten Schutzgebäude an ihren 
ursprünglichen Ort zurückkehren können.177 
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HAJNÖCZI GYULA 

A BALÁCAI KÖZPONTI VILLAÉPÜLET 
MŰEMLÉKI HELYREÁLLÍTÁSA 

A hazai római kori épületmaradványok sorá
ban igen rangos hely illeti meg a balácai villát. 
Általános régészeti értékein túl ui. jelentős a ro
mok fellelésének körülményei és időpontja miatt 
— tehát kutatás- és tudománytörténeti szem
pontból —, település- és építészettörténeti vonat
kozásban, az alkalmazott szerkezetek változa
tossága következtében, és nem utolsósorban az 
itt talált társmüvészeti alkotások gazdagságáért. 

A villaépület központja volt a kb. 6 ha terüle
tet elfoglaló villagazdaságnak, amelynek mind a 
határfalai, mind különböző rendeltetésű épületei 
— a századelő régészeti-kutatási készségének a 
„szintjén" — ismerteknek tekinthetőek, s ezt a 
teljességet tekintve, az együttes provinciánkban 
egyedülálló. Maga a főépület tipologiailag a 
peristylium-villának és a porticus-villának az 
ötvözete, ami ugyancsak unicumot jelent a tarto
mány udvaros rendszerű villaépületeinek sorá
ban. Az udvar kialakításának építészeti jelleg
zetessége, hogy a kerengőjét nem a szokásos, 
szabadon álló támaszsor övezte, hanem ablakok
kal tagolt falazat, a körfolyosó tehát porticus 
fenestrata rendszerben került kivitelezésre. Bár 
a villagazdaságnak — feltehetően — önálló für
dőépülete volt, a főépületnek a főbejárat melletti 
helyiségcsoportja az effajta udvaros villák für
dőinek elrendezésére utal — ami ismét valami 
sajátos típusmódosulást, fejlődéstörténeti problé
mát sejtet. Sehol máshol hazánk területén meg 
nem maradt építéstechnikai értékeket képvisel a 
külső északi folyosó nagyméretű, boltozott fűtő-
csatornája, több válaszfal favázas szerkezetű 
megoldása, központi praefurniuma stb. A villa 
mélyén elhelyezkedő apszisos főhelyiség, a tab-
linum nyugati oldalát kísérő keskeny folyosó 
helyzete italikus hagyományokat őrzött meg. S 
mindezekhez járul a pavimentális és a murális 
ékítmények sorozata: a tablinum mozaikpadozata 
— jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum föld
szinti kupolaterének manapság már oda nem 
illő járuléka — és még további helyiségek opus 
musivuma, rengeteg terrazzomaradvány, vala
mint annyi falfestményrészlet, amennyiből sok 
négyzetméternyi felület valós rekonstrukciója 
vált lehetségessé mind az udvarban, mind a 
belső helyiségekben. 

Az illetékes Bakonyi Múzeum vezetőségének 
megfontolt kezdeményezése, a vezető régész szak
maszeretete, avatottsága, valamint az anyagiakat 
biztosító hatóságok és szervezetek tiszteletet ér
demlő lokálpatriotizmusa — mondhatom így is: 

bölcsessége — tette lehetővé, hogy mindezek a kö
zelmúltig feledésbe merült — és összefüggéseik
ben ismeretlen, illetve általánosan nem tudatosult 
— értékek ne maradjanak véka alá rejtve, ha
nem országos hatókörű kulturális-didaktikai 
élményforrássá váljanak. A műemlékvédelem, 
a műemlék-helyreállítás lényegében aránykér
dés: akkor sáfárkodik helyesen az e téren ille
tékesek összessége, ha az anyagi kultúra fejlő
désének minden egyes szakaszára figyelve, egy-
egy történelmi korszak meghatározó jelentőségű 
reprezentánsait kezeli megkülönböztetett gondos
sággal, mert így válik a nemzeti-népi közösség 
múltjának láttatott összképe reálissá és igazzá. 
Nos, a balácai villagazdaság a hazai római kor 
kultúrájának vonatkozásában egyik ilyen együt
tese, ezért volt helyes és indokolt, hogy a vele 
való bánás, a szokványostól eltérően, nagyvona
lúbban essék. 

Az újra meginduló ásatásokat követően a 
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Bu
dapesti Műszaki Egyetem Építésztörténeti és Elmé
leti Intézete közösen programot dolgozott ki a vil
lagazdaság műemléki helyreállításának lehetősé
geit megvizsgálandó. Az átfogó jellegű elgondolá
sok megvalósításának első ütemeként a központi 
épület helyreállítása jelöltetett meg, amelynek 
tervezését az Országos Műemléki Felügyelőség 
végeztette el a műegyetemi intézettel. Ezzel egy-
időben megindult az ásatásokat és az üzemelte
tést segítő létesítmények telepítése, a közút mel
lett parkoló létesítése, a vízellátás, az áramszol
gáltatás biztosítása stb. 

A központi épület műemléki helyreállításának 
az alapelve adott volt: amennyiben az újra nap
világra hozott építészeti részleteknek időt álló 
oltalmat akarunk biztosítani, amennyiben a kü
lönböző helyekre áttelepített mozaikokat vissza 
akarjuk helyezni oda, ahonnan elszármaztak, és 
amennyiben a falfestmény-rekonstrukciókat ere
dendő architektonikus összefüggéseikbe kívánjuk 
visszaállítani — akkor az épületmaradványt tel
jes egészében le kell fedni. Mindezek azonban 
nem kisebb feladatot jelöltek ki, mint kereken 
1000 m2-nyi alapterület lefedésének a megoldá
sát. 

A római kori épületemlékeink műemléki hely
reállítási gyakorlatában ilyen nagy méretű védő
tető létesítésére eleddig sehol sem volt szükség, 
mert ahol efféle igény felmerült, ott elegendő 
volt az épületek egy-egy szakaszának vagy egy-
egy helyiségének fedél alá kerülnie. Savariában 
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í. ábra. A fedélszék alaprajza. Abb. 1. Grundriss des Dachstuhls 
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az Isis-szentélykörzet templomának főhomlokzati 
rekonstrukciója — benne az eredeti dombor
műsorozat — kapott ilyen védelmet, továbbá a 
templom falazata, valamint a szentélykörzet nyu
gati tabernasorának néhány helyisége; Gorsium-
ban a Basilica Maior alatt talált lakóház falfest
mény-rekonstrukciója számára létesült kisebb 
védőépület; Aquincumban, a polgárvárosban 
pedig a Collegium Iuventutis magánfürdőjének 
in situ maradt „Birkózó mozaikja", fürdőkádja és 
fűtőberendezése került zárt téri foglalatba; 
ugyanitt a múzeumépület előtt fekvő egyik helyi
ségbe — eredeti helyére — kerül visszahelye
zésre a korábban innen elvitt ,,Dirke bűnhődése" 
témájú mozaik, aminek oltalmazására is védő
létesítmény épült, míg a Collegium Iuventutis ún. 
kétpilléres terme, lefedve, afféle kis múzeum cél
ját is szolgálja, mert abban az aquincumi castrum 
helytartói palotájának néhány mozaikját, az 
egyik parancsnoksági épület mennyezetrekonst
rukcióját s egyéb helyreállí tott falfestmény-
pannót állítottak ki. 

Ezek a védőlétesítmények általában úgy ké
szültek, hogy az oldalsó térhatároknak csak ki
sebb szakaszai létesültek kőből, nagyobb részü
ket azonban üvegpallókból — ún. Copilit profil
üveg elemekből — összeállított válaszfal képezte, 
míg a lefedés sík monolit vasbeton lemezzel tör
tént. A térfalak ilyetén megoldása mind elvi, 
mind esztétikai, mind szerkezeti, mind gyakor
lati szempontból időt állónak, általában alkal
mazhatónak bizonyult, mivel a védőlétesítmény 
az eredeti építészeti adottságokból vált kifej-
leszthetővé, zárt tér jött létre magától adódó, 
transzparens megvilágítással, a rusztikus kőfal és 
az üvegfal szabályos, vert ikális vonalazású tex
túrájának egymásmellett isége artisztikus felület
hatásokat eredményezett , az üvegfal egyszerűen 
és gyorsan kivitelezhető és elkészülte után sem
miféle különösebb kezelést — tisztogatást — 
nem igényelt, a felmenő faltestek és pillérek pe
dig bármilyen lefedésmódot lehetővé tettek. 

A balácai villa esetében az oldalsó térhatárok 
kiképzését illetően tehát új módszerekkel nem 
kellett kísérletezni, a hatalmas alapterületet 
azonban — a kisebb objektumoknál alkalmazott 
— monolit vasbeton lemezzel lefedni roppant 
körülményes lett volna, de e szerkezet végle-
gessége és „építet tsége" miatt elvileg sem lett 
volna helyes itt ilyet építeni. Kézenfekvőnek lát
szott ehelyett ragasztott faszerkezetű tartókból 
lefedést konstruálni, abból a korszerű szerkezet
fajtából, amely az utóbbi időben — éppen a kü
lönleges igények kielégítésére — igen közked
veltté vált. Ragasztott faanyagú típustartókból — 
tehát a legegyszerűbb fajtáiból is — 12—15 m-es 
fesztávolságú terek hidalhatok át csak két szélső 
alátámasztással. A típustartók trapéz alakú for
májából önként adódik, hogy a felső részükön 
enyhe lejtésű tetősík, az alsó részükön pedig 
síkmennyezet képezhető ki. 

A tervek a központi épület téri körülzárását 
tűzték ki megoldandó célul, valamint a kerengő 
és a helyiségtraktusok teljes lefedését. Az épü
let külső térhatárán folyamatosan váltakoznak 
kő és sárga színű üvegfelület-szakaszok, a szobák 
és a kerengő közös falvonalában azonban csak 

pillérek kialakítása vált szükségessé, a tartók 
alátámasztásának céljaira. Alaprajzi vetületben 
az épület falainak csupán 1/5-e került így fel
falazásra. A tartók mind a külső folyosók, mind 
a fedetlenül hagyott udvar 3—4 m-es túlnyúlással 
kerültek elhelyezésre. Az épület egykori — szin
te pontos mértaniassággal történt — kitűzése 
tette lehetővé, hogy a tetőidom szabályos legyen: 
derékszögekben megtörő, önmagába záruló szár
nyak fölötti nyeregtető. A tetőszerkezet külső 
oldalait konzolosan előreugró vízköpök sora 
tagolja. A külső körítőfal eredeti nyíláshelyeibe 
fából készült, keresztrácsos üvegezett ajtók ke
rültek, és hasonló szerkezetű mellvédrendszer 
övezi az udvar körfolyosóját is, k ivéve annak 
nyugati oldalát, ahol tömör fafal vonul a falfest
mény-rekonstrukció hordozószerkezeteként. A 
falkép-rekonstrukció külső előterében a tetöszél 
kellő mértékben előreugrik, így a falfestmények
nek csak télvíz idején kell provizórikus letaka
rással védelmet nyújtani. A nyíláskiváltások és 
a küszöbkiegészítések anyaga fa. A szobák, 
folyosók terrazzopadozata és az udvar kőjárdája 
is kiegészítést nyert, az udvar vízelvezetésére 
kialakított rendszer figyelembe vette — felhasz
nálta — az eredeti római csatornák nyomvona
lait. 

A feladat összetettsége és a megoldás újszerű
sége szinte szükségszerűen azt hozta magával, 
hogy mind a tervezés, mind a kivitelezés során 
bizonyos változtatásokra volt szükség, hogy az 
előzőekben leírt — s végül — kivitelezésre ke
rült állapot létrejöjjön. 

Az eredeti tervdokumentáció szerint a tetőzet 
amplitúdója csupán 12 m volt; a tetőszerkezet 
felső hőszigetelést és alsó deszkamennyezetet 
kapott, az udvari nagy falfestmény-rekonstruk
ció pedig védő üvegréteg alá került . Többszöri 
konzultáció eredményeképp a tetőzet részleges 
áttervezésére került sor, s ezáltal a felmerült 
problémák javát meg lehetett oldani. A 15 m-es 
tartók alkalmazására való áttéréssel — a lefed
hető alapfelület megnövelésével — az udvari 
falfestményes falszakasz üveglapokkal való le
takarása feleslegessé vált, az üveges megoldás az 
at traktív rekonstrukció élvezését erősen aka
dályozta volna. A nagyobb tetőzet sem tudta 
azonban a külső folyosók vízvédelmét teljes-
értékűén megoldani. A konzolos vízköpők el
lenére az esővíz — számíthatóan — az oldal
folyosók külső határfalára csorog, és ezért a 
falakba fúrt nyílásokon át kell a vízelvezetést 
megoldani, de csak akkor, amikor mintegy ki-
kísérletezhetővé válik az időjárás előidézte hely
zet követelményeinek orvoslása. 

A tetőzet tartóinak kiosztásrendje természet
szerűleg nem követhette a válaszfalakét, így a 
tervezés folyamán úgy tűnt, hogy ebből a diver
genciából valamiféle zavaró térhatás sarjad. Ezért 
javasolta az eredeti terv a deszkamennyezet léte
sítését, amely fölül egységes, nyugodt felületet 
képezett, emellett alkalmas volt a válaszfalak 
vonalába elhelyezendő — kiállítási célokat is 
szolgáló — könnyű pannók felső rögzítésére is. 
A tetőszerkezet elkészültével azonban kiderült, 
hogy annak elkendőzésére, deszkamennyezettel 
való elrejtésére semmi szükség, ellenkezőleg: a 
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er. 

2. ábra. Északi homlokzat Abb. 2. Die nördliche Fassade 

3. ábra. Metszet az udvaron át 



konstrukció megmutatása kívánatos, esztétikus 
megjelenése, a faanyag tetszetős színe miatt, de 
elvi meggondolásokból is. A mennyezet helyének 
kijelölése ui. óhatatlanul méretasszociációkat 
szül. Helytelen lett volna tehát, ha az apszisok 
nyílásaiban, a vállvonal felett éppen csak meg
indított homlokíveket merev, vízszintes sík met
szette volna át, a tetőszerkezet megláttatásával 
viszont a helyiségek hajdani magasságának 
mértéke „nyitott kérdés"-nek maradt, s az jutott 
kifejezésre, hogy az új lefedés elsősorban a vé
delmet szolgálja, s emellett csupán valamiféle 
utalást közvetít a fedett és a fedetlen épületré
szek viszonyára vonatkozólag, nem pedig — ma 
már meg nem állapítható — helyiségmagasságok 
pontos kijelölését célozza. 

így alsó deszkaborítást csak a tetőszerkezetnek 
a külső körítőfalakon kívüli sávja kapott, a zárt
ság elérése céljából és a biztonság okából. A 
válaszfalpannókat viszont — a fejlesztés, illetve a 
„berendezés" során — csupán alul rögzíthetően 
kell megoldani és így elhelyezni. 

Különleges megoldást kívánt a tetőhéjalásként 
szolgáló — az ilyen enyhe hajlásszögű lejtésre 
egyedül alkalmas — alumínium trapézlemezek 
elhelyezésmódja a tetősarkokon. A vápák és a 
sarokélek vonalában ui. ebből a tetőhéj anyagból 
meglehetősen bonyolult a lemezek találkozását és 
összemetszését megoldani, a kikísérletezett végső 
megoldás az általános műszaki gyakorlat szem
pontjából és használhatónak — általánosíthat
nak — bizonyulhat. Az alumínium tetőhéj a bel
sőben alulról látható, mivel hőszigetelés nem 
került alája. 

A munkák kivitelezését — a Veszprém Megyei 
Beruházó felügyeletével — az Országos Műem
léki Felügyelőség Székesfehérvári Építésveze
tősége (építési-elhelyezési munkák) és az agárdi 
Agrokomplex ad hoc munkaközössége (tetőszer
kezet) végezte, rajtuk kívül azonban több vállalat 
is érdekelt volt a részletfeladatok megoldásában. 
A kivitelezők öntevékeny leleményességgel ol
dották meg a gyakorlati részletkérdéseket, amire 
szükség is volt a menet közben felmerült problé
mák miatt. A kivitelezés tehát széles körű kollek
tív munkával történt, tagadhatatlanul dicséretes 
eredménnyel. Nem hallgatható azonban el, hogy 
szerencsésebb lett volna, ha a tervek realizálásá
nak az egészét az OMF végezte-irányította volna, 
amit sajnos kapacitásnehézségek miatt nem tehe
tett meg. És last but not least: a felújítások mél
tatása során nem szabad megfeledkeznünk a társ
művészeti emlékeket restauráló művészek tevé
kenységéről, hiszen keze munkájuk által válik 
igazán rómaivá a belsők atmoszférája. Csak az 
tudja kellőképpen értékelni szerepüket, akinek 
módjában volt műhelytitkaikba betekinteni, lát
ván, hogy milyen összetett — szellemi, művésze
ti, művészi, technikai stb. — készség, hozzáértés 
és tapasztalat kell ahhoz, hogy a milliónyi darab
kára széthullott töredékekből az eredetiek él
ménye megelevenedjék. Többéves munkájuk 
sikerének örvendezhetnek mind a szakemberek, 

mind az idelátogatók és — megérdemelten — 
ők maguk is. 

összefoglalásként megállapítható, hogy az is
mertetett műszaki eszközökkel, szerkezetekkel, 
ezek felhasználásmódjával a balácai villagazda
ság központi épülete fölé emelt létesítmény a 
hazai római kori építészeti emlékeinek védel
mének „történelmében" sajátos, egyedi, egyedüli 
megoldást képvisel. A felépítmény külső meg
jelenésében utal az épület hajdani tömegformá
jára, s a körítőfalakon belül is létrejöttek hasonló 
— közvetetten érvényesülő — effektusok. A tá
gas interieurnek, a természetes anyagok textú
rája-színe, valamint a fényhatások változatossá
ga, máshoz alig hasonlítható atmoszférát kölcsön
zött, érdemes keretéül-közegéül az ide vissza
származtatott — visszaszármaztatandó — társmű-
vészeti értékeknek. Ha mindezt nem is lehet az 
itáliai műemlékvédelmi gyakorlat — analógia
ként felemlíthető — remekének, a szicíliai Piazza 
Armerina mértékével mérni, annyi bizonyos, 
hogy az első ütemként kitűzött célt: „római 
villamúzeum" létrejöttét a jövőben kibontakoz-
tatandó müemlékegyüttes középpontjában — az 
eddig történtek elérték, méltóan betöltötték. 

A villamúzeum üzemeltetési és installációs 
jellegű munkálatai elkezdődtek, részben meg
valósultak. Elkészült a belső mesterséges világí
tásrendszer, kijelölésre kerültek a kiállítótárlók 
helyei: elsőként a kerengő északi hátfalának 
vonalában. A helyiségszámozások, feliratok stb. 
készítése is folyamatban van, ugyanúgy, mint a 
többi falfestménymaradvány rekonstrukciója. 
Nyitott kérdés azonban a főhelyiségnek, a tabli-
numnak a padlóburkolat-megoldása. A korszerű 
műemlékvédelmi elvek szerint ide vissza kell 
helyezni a Magyar Nemzeti Múzeumban lévő 
mozaikot, az épületünk legbecsesebb értékét. S 
ez nem is olyan probléma, mint ami a görögök 
és az angolok között az „Elgin márványok" miatt 
feszül, hiszen országunk belügye, így — kétség
telenül nagyvonalúságot igénylő intézkedéssel — 
az eredeti összefüggések „rekonstrukciója" itt 
is létrejöhet. Mert így válna teljessé a munka, s 
végső fokon ez a gesztus értelmezné — mondhat
nám: szentesítené — mindazt a fáradságot, gon
dot, gondosságot, anyagi ráfordítást stb., aminek 
az árán a védőépület megvalósult. 

A központi épület helyreállítása természetesen 
csupán első — vitathatatlanul a legjelentősebb — 
lépés a balácai villagazdaság teljes műemléki 
rekonstrukciója felé. Remélhetőleg általános 
körülményeink és viszonyaink engedni hagyják, 
hogy a végcél megvalósuljon, s ne is a távoli 
jövőben. Arra azonban mindig ügyelnünk kell, 
hogy minden közbeeső fejlődési fázis olyan össz
képet mutasson, hogy az a környezet római kori 
genius locijának a megelevenedését érzékeltesse, 
s ne zavarják az ide zarándokló — feltehető — 
ezrek tanulási és élményszerzési vágyát—igényét 
— kényszerűségből és szükségből született — 
diszharmonikus mozzanatok. 
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GYULA HAJNÔCZI 

DIE WIEDERHERSTELLUNG DER KUNSTDENKMÄLER 
IM ZENTRALVILLAGEBÄUDE ZU BALÁCA 

Der Verfasser hat den Bauplan der römischen Villa 
und des ftuinengartens gemacht, in dem er den Grun-
driss der ehemaligen römischen Villa darstellt. Das 
Dach, das über die Zentralgebäude der ehemaligen 
Villa aus Holz gestellt worden ist, ist teilweise den 
einheimischen und ausländischen Beispielen nach her
gestellt worden. Es ist einerseits ein Schutzgebäude 

und anderseits begrenzt es den ständigen Vorstellungs
raum. 

Der Verfasser stellt es ausführlich vor, wie die 
Planungsarbeiten mit den archeologischen Beziehungen 
zusamenhängen. Die Bauarbeit hat die Aufsichtsamt
stelle der Landes-Kunstdenkmäler, die Bauleitung zu 
Székesfehérvár und AGROKOMPLEX von Agárd durch
geführt. 
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REGÉNYE JUDIT 

NEOLITIKUS LELETEK BALÁCÁRÓL 

A nemesvámos-balácapusztai római kori villa 
(MRT 2. kötet, 34/14. lelőhely) feltárása közben 
gyakran kerülnek elő őskori leletek. A villa épí
tése során természetesen erősen megbolygatták 
a talajt, szerencsés esetben azonban érintetlen 
gödröket is találunk, nem csupán római rétegek
be került szórványcserepeket. 

Az eddig előkerült őskori leletek alapján az I. 
épület környékén neolitikus és késő bronzkori 
teleppel számolhatunk, a telepek kiterjedését 
még nem sikerült megállapítani, római falkutatás 
közben — elszórtan — az épületen belül több he
lyen is találkoztunk őskori gödrökkel. 

1980-ban a főépülettől DNy-ra szennyvíztartály 
árkának ásása közben neolitikus leletanyag ke-

Î. ábra. В gödör Abb. 1. Grube В 

rült felszínre. A ,,B" gödör az árok K-i felében 
helyezkedett el, méretei: 144 x 140 cm (1. ábra). 

Leletanyaga jellegzetes díszítése alapján a Zse-
liz kultúrába sorolható. 

A finom kerámia vékony falú, homokkal sová-
nyított, jól égetett, általában szürke színű. A 
durva kerámia falvastagsága változó, többnyire 
közepesen vastag falú, világosbarna színű, ho
mokkal, pelyvával és néha kaviccsal is soványí-
tott, közepesen égetett, általában díszítetlen. 

A leletek a következők: 
1. Bomba alakú nagyobb edény oldal- és aljtöredéke. 

Sötétszürke színű, fényezett felületű, két, párhuza
mosan elhelyezkedő cikcakkban futó, vörösre festett 
karcolt szalag díszíti, a csúcsokon függőleges, mély 
bevágásokkal. A vörös sávon helyenként sárga fes
téknyomok is láthatók. Az edény belseje foltokban 

szintén vörösre festett. Magasság: 13,3 cm, fenékát-
mérö: 6 cm. (Lsz.: 80.2.1.) 

2. Az előbbi edényhez tartozó oldaltöredék, hasonló 
díszítéssel. M.: 10,5 X 7.4 cm. (Lsz.: 80.2.3.) 

3. Bomba alakú edény peremtöredéke. Szürke színű, 
fényezett felületű, közvetlenül a perem alól induló, 
cikcakkban futó, vörösre festett, széles, karcolt sza
lag díszíti, melyet mély bevágások szelnek át. Pere
me egy szakaszon fekete. M.: 9,3 X 9.2 cm. (Lsz.: 
80.2.2.) 

4. Gömbös hasú, rövid, hengeres nyakú kis edény töre
déke. Szürke színű, fényezett felületű, a perem alatt 
széles fekete sávval, vállán és hasán ívben meghajló 
négyszeres, karcolt vonalköteg függőleges, mély be
vágásokkal. A vonalközök vörösre festettek. M.: 
7,6 X 6,5 cm. (Lsz.: 80.2.4.) 

5. Rövid, hengeres nyakú, gömbös hasú kis edény, 

2. ábra. A szennyvíztartály árka а В gödörrel 
Abb. 2. Der Graben des Abwasserbehälters mit der 
Grube В 

3. ábra. A gödör felülnézete 
Abb. 3. Die Draufsicht der Grube 
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szürkésbarna színű, fényezett felületű, peremén fe
kete sáv fut körbe. Vállát vízszintes irányú, négy
szeres vonalköteg díszíti, melyet függőleges, mély 
bevágás zár le, hasán a vonalköteg függőleges 
irányba fordul. A vonalközök vörösre festettek, a 
köztük levő felület nyomokban fekete, fényezett. 
M.: 6,5 cm. Atm.: 9,4 cm. (Lsz.: 80.2.6.) 

6. Hengeres nyakú, egészen enyhén ívelt oldalú, a 
válltól megvastagodó falú perem töredék, sötétszür
ke színű, fényezett felületű, oldalát karcolt, festet
len, négyszeres vonalköteg díszíti, melyet mély be
vágás szel át. M.: 7,9 X 4,6 cm. (Lsz.: 80.2.7.) 

7. Hengeres nyakú edény peremtöredéke. Világos
barna színű, fényezett felületű, a peremen fekete sáv 
fut körbe. Vízszintes, karcolt vonalpárok díszítik, a 
vonalközök vörösre festettek. Az edény belseje kis 
foltokban szintén vörösre festett. M.: 4,9 X 2,4 cm. 
(Lsz.: 80.2.8.) 

8. Gömbös hasú edény oldal töredéke. Kívül világos
barna színű, belül sötétszürke, felszíne matt, mély 
árkolás fut körbe rajta. M.: 5,6 X 4,2 cm. (Lsz.: 
80.2.9.) 

9. Enyhén ívelt falú oldaltöredék, szürke színű, fénye
zett felületű, egy finoman karcolt, enyhén ívelt vo
nal 2 mezőre osztja, az egyik vörös és nyomokban 
sárga festésű, a másik szürkésbarnára fényezett. A 
karcolt vonaltól eltérő irányban széles árkolás fut 
rajta. M.: 3,7 X 3,9 cm. (Lsz.: 80.2.10.) 

10. Bomba alakú edény hastöredéke, fekete színű, matt 
felületű, két, ferdén futó, eltérő szélességű, finoman 
karcolt vonalpár díszíti. A vonalközök vörösre fes
tettek, a festék egy foltban a vonalon túlra is átter
jed. M.: 8,0 X 3,4 cm. (Lsz.: 80.2.11.) 

11. Hengeres nyakú, gömbös hasú edény nyaktöredéke. 
Fekete színű, fényezett felületű, vízszintes, finoman 
karcolt vonalkötegek díszítik, melyeket függőleges, 
mély bevágások szelnek át. A vonalközök matt fe
lületűek. M.: 5,6 X 2,6 cm. (Lsz.: 80.2.12.) 

12. Hengeres nyakú edény peremtöredéke. Szürke szí
nű, matt felületű, díszítetlen. M.: 6,5 X 4,6 cm. (Lsz.: 
80.2.13.) 

13. ívelt oldaltöredék; szürke színű, foltosra égetett, a 
belseje fényezett. M.: 5,6 X 2,7 cm. (Lsz.: 80.2.14.) 

14. Ívelt oldaltöredék, fekete színű, szürkés foltos, kí
vül matt, belül fényezett felületű, ívelten futó széles 
árkolás díszíti. M.: 4 , 6 X 3 , 9 cm. (Lsz.: 80.2.15.) 

15. Bomba alakú edény enyhén kihajló peremtöredéke. 
Szürke színű, fényezett felületű, ferdén futó karco
lással, a vonalköz vörös festésű, helyenként sárga 
nyomokkal. M.: 4,8 X 2,3 cm. (Lsz.: 80.2.16.) 

16. Bomba alakú edény peremtöredéke. Világosszürke 
színű, matt felületű. Két, ferdén futó, finoman kar
colt négyszeres vonalköteg díszíti, melyeket függő
leges, mély bevágás zár le, a felső vonalköteget le
záró bevágás T alakú. Az egész felületet vörös fes
tés borítja, helyenként sárga nyomokkal, belsején is 
vörös festésnyomok láthatók. M.: 5,4 X 2,8 cm. 
(Lsz.: 80.2.17.) 

17. Ívelt falú oldaltöredék. Kívül fekete, belül világos
szürke színű, fényezett felületű edény oldaltöredéke. 
Nem díszített. M.: 3,5 X 1,8 cm. (Lsz.: 80.2.18.) 

18. ívelt falú oldaltöredék. Világosszürke színű, matt 
felületű, külsején vörös festés halvány nyomai, bel
sején foltokban sárga festés. M.: 2,4 X 2,8 cm. (Lsz.: 
80.2.19.) 

19. Kihajló peremtöredék, nagyon vékony falú, világos
szürke színű, vízszintes karcolás és rá merőleges 
mély bevágás díszíti. M.: 2,2 X 2,5 cm. (Lsz.: 
80.2.20.) 

20. Ívelt falú oldaltöredék. Világosszürke színű, matt 
felületű, belül feketére fényezett, kívül egy, belül 3 
finoman karcolt vonal díszíti. M.: 2,2 X 1.8 cm. 
(Lsz.: 80.2.22.) 

21. Peremtöredék, fekete színű, vékony falú, közvetle

nül a perem alatt vízszintes, mély árkolás kezdődik. 
M.: 2,4 X 2,4 cm. (Lsz.: 80.2.25.) 

22. Peremtöredék, világosszürke színű, matt felületű, 
kívül elmosódott, meander alakú, belül vízszintes 
karcolás díszíti. M.: 7,6 X 8,9 cm. (Lsz.: 80.2.26.) 

23. Oldaltöredékek, nagyon vékony falú, szürkés színű, 
fényezett felületű darabok. (Lsz.: 80.2.37.) 

24. Kis edény al j - és oldaltöredékei, 3 db. Sötétszürke 
színű, fényezett felületű, belül vörös festés borítja 
az egész felületet, az alj töredéken kis foltokban 
sárga festéssel. M.: 2,8 X 2,4 cm, 2,4 X 1,8 cm, 
2,2 X 1,7 cm. (Lsz.: 80.2.41.) 

25. Valószínűleg az előbbi edényhez tartozó oldaltöre
dék. Vékony falú, kívül-belül vörös festés borítja. 
M.: 3,3 X 3,3 cm. (Lsz.: 80.2.42.) 

26. Kis edény perem- és oldaltöredéke. Kívül fekete, 
belül barna színű, vékony falú, kaviccsal és pelyvá
val soványított anyagú, durva felületű, 2 db. M.: 
3,0 X 1.6; 1,4 X 1.9 cm. (Lsz.: 80.2.43.) 

27. ívelt falú oldaltöredék. Szürke színű, vékony falú, 
egy karcolt vonal két mezőre osztja, az egyik vö
rösre festett, a másik fényezett. M.: 3,9 X 2,2 cm. 
(Lsz.: 80.2.44.) 

28. Egyenes falú oldaltöredék. Világosszürke szinü, 
egyik oldalán letöredezett felületű, díszítetlen. M.: 
3,4 X 1.7 cm. (Lsz.: 80.2.45.) 

29. Enyhén ívelt peremtöredék. Vastag falú, fekete szí
nű, kívül vörösre festett, belül fényezett. M.: 3,7 X 
X 3,2 cm. (Lsz.: 80.2.46.) 

30. Peremtöredék, világosszürke szinü, vékony falú, 
kívül-belül vörösre festett, belül a vörös alapon sár
ga festés borítja az egész felületet. M.: 6,3 X 3,1 cm. 
(Lsz.: 80.2.47.) 

31. ívelt falú oldaltöredék. Sötétszürke színű, vastag 
falú; mély árkolás osztja két mezőre, az egyik fé
nyezett, a másik matt, vörös festés nyomaival. Bel
seje fényezett felületű. M.: 3,8 X 2,7 cm. (Lsz.: 
80.2.48.) 

32. ívelt falú oldaltöredék. Kívül világos-, belül sötét
szürke színű, fényezett felületű, vékony falú, mély 
árkolás húzódik a szélén. M.: 3,3 X 1.8 cm. (Lsz.: 
80.2.49.) 

33. ívelt falú oldaltöredék. Világosszürke szinű, belül 
feketére fényezett, cikcakkban futó; egyenetlenül 
bekarcolt 6 soros vonalköteg díszíti, melyet ferde 
irányú, mély bevágások szelnek át, a vonalközökön 
vörös festés nyomai láthatók. M.: 8,2 X 4,1 cm. 
(Lsz.: 80.2.50.) 

34. Egyenes falú, kis oldaltöredék, sötétszürke színű, 
vörös festésű, a belső felszíne lepattogzott. M.: 
2,2 X 2,1 cm. (Lsz.: 80.2.51.) 

35. Gömbös hasú, kihajló peremű fazék oldaltöredéke. 
Közepesen vastag falú, sárga színű, pelyvával és 
kaviccsal soványított , rosszul égetett, hasán függő
legesen átfúrt füllel. M.: 10,5 X 12,5 cm. (Lsz.: 
80.2.31.) 

36. ívelt falú oldaltöredék, vékony falú, világosszürke 
színű, pelyvával, kaviccsal soványított, jól égetett, 
díszítetlen. M.: 6,1 X 5,7 cm. (Lsz.: 80.2.30.) 

37. Enyhén ívelt, megvastagodó falú oldaltöredék, kí
vül sárga, belül fekete színű, felszíne durva, díszí
tetlen. M.: 4,1 X 3,8 cm. (Lsz.: 80.2.21.) 

38. Oldaltöredékek, vastag falú, világosbarna színű, 
kaviccsal soványított , rosszul égetett, díszítetlen. 
M.: 2,6 X 2,5; 1,6 X 2,2 cm. (Lsz.: 80.2.23—24.) 

39. ívelt, megvastagodó falú oldaltöredék. Kívül barna, 
belül szürke, pelyvával soványított, díszítetlen. M.: 
5,4 X 2,3 cm. (Lsz.: 80.2.27.) 

40. Enyhén ívelt falú oldaltöredék. Vastag falú, sárga 
színű, pelyvával és kaviccsal soványított rosszul 
égetett, díszítetlen. M.: 6,4 X 4,1 cm. (Lsz.: 80.2.29.) 

41. Enyhén ívelt falú peremtöredék, kívül világosbarna, 
foltosra égetett, belül fekete, egyenetlen falvastag
ságú, kaviccsal soványított , díszítetlen. M.: 6,5 X 
X 5,2 cm. (Lsz.: 80.2.28.) 
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42. ívelt falú oldaltöredék, szürkésbarna színű, vastag 
falú, jól égetett, díszítetlen. M.: 4,4 X 3,2 cm. (Lsz.: 
80.2.32.) 

43. Hengeres nyakú edény peremtöredéke, a perem 
egyenesre vágott, kívül szürke, foltosra égetett, be
lül barna, felülete durva, kaviccsal, pelyvával sová-
nyított, pereme alatt vízszintes karcolások láthatók. 
M.: 5,3 X 4,4 cm. (Lsz.: 80.2.33.) 

44. Oldaltöredékek, kívül barna, belül fekete, vékony 
falú, kaviccsal soványított, jól égetett, díszítetlen. 
M.: 7,5 X 4,6; 4,2 X 3,5; 6,2 X 2,9; 3,3 X 2,8 cm. 
(Lsz.: 80.2.34., 35., 36., 38.) 

45. Oldaltöredék, kívül szürkésbarna, belül fekete, 
pelyvával és kaviccsal soványított, megvastagodó 
falú, díszítetlen. M.: 2,8 X 2,2 cm. (Lsz.: 80.2.39.) 

46. Aljtöredék, kívül barna, foltos, belül téglavörös, 
durva felületű, vastag falú, rosszul égetett, díszítet
len. M.: 4,6 X 2,8 cm. (Lsz.: 80.2.40.) 

47. 7 db kovaeszköz. 
48. Csonteszköz. 
49. Kagylótöredék. 
50. Allatcsontok. 

Az előkerült leletanyag viszonylag kevés a 
neolitikus gödrökben megszokott mennyiséghez 
képest. Szokatlanul kevés a durva kerámia, az 
egész anyagnak csupán 28% -a, és többnyire dí
szítetlen. A valódi durva kerámia — hombártö
redékek — teljesen hiányzik, az említett 28% 
közepesen vastag falú, világosbarna színű, a fi
nom kerámiához nem sorolható. Kevés az egy 
edényhez tartozó töredékek száma, egyetlenegy 
sem kiegészíthető, sok az apró darab. A finom 
kerámia túlnyomórészt díszített, 56% -a festett. 

A munkaeszközöket 7 db kova és egy csiszolt, 
hegyes csonteszköz töredéke képviseli, az utóbbi 
egy árszerű eszköz, gyakori a korszakban.1 

Egyoldalú a talált állatcsontanyag összetétele: 
nagyméretű csigolyákon kívül csupán 3 db szár
nyascsont fordul elő. 

A kisméretű töredékek nem alkalmasak az 
edényformák megállapítására, a peremtöredékek 
és az ívelt hastöredékek azonban valószínűvé te
szik, hogy nagyrészt bomba alakú edényekről 
van szó. 

A peremtöredékek profiljának ívelése krono
lógiai jelentőséggel bír.2 Leggyakoribbak az eny
hén ívelt, S profilok, néha kihajló peremmel. Elő
fordul nyomott gömbhasú, rövid, hengeres nyakú 
edény is, valamint egy amfora jellegzetes nyak
töredéke. 

A finom kerámia gazdagon díszített, sok a fes
tett töredék. Díszítése alapján a kerámia a Pavuk 
szerinti késői periódus anyagához áll legköze
lebb,3 analógiái megtalálhatók a szlovákiai késő 
Zseliz leletek között. 

A leggyakrabban előforduló minta a 4 soros 
vonalköteg, törésvonalán függőleges, mély be
vágással.4 A vonalközök néhány esetben festet
tek. Egy érdekes darabon a bevágás a megszokott 
függőleges vonal helyett T alakú (I. tábla 3). A 
négysoros vonalköteg előfordul ívben meghajló 
változatban is5 (II. tábla 2). 

Körbefutó, sűrű vonalköteg, mély, függőleges 
bevágással díszíti a valószínűleg amforához tar
tozó nyaktöredéket6 (I. tábla 6). 

A vonalköteg rendetlenül karcolt, négynél 
több soros változatban is megtalálható7 (I. tábla 1). 

Egy kis töredéken a perem alatt vízszintes, mély 

bevágás indul, karcolástól függetlenül.8 (A késői 
periódus sajátja, hogy elszakad egymástól ez a 
két összetartozó díszítőelem.) 

Több darabon jelentkezik karcolás nélküli fes
tés9 (I. tábla 9), ezt J. Pavuk az előbbihez hason
lóan a késői kerámia egyik legfontosabb ismer
tetőjegyének tartja. Előfordul karcolt díszű, de 
egész felületén festett cserép — szemben a ko
rábbi, kizárólag a vonalközökre korlátozódó fes
téssel. Az egész felületet borító festés többnyire 
vörös alapon sárga, a minta megállapíthatatlan. 

Egy szürke színű töredék foltosra égetett.10 

Két vonalból álló keskeny, illetve széles szalag 
is előfordul cikcakkban, csúcsain függőleges, 
mély bevágással, általában vörösre festve. Ez a 
zselizi kerámia igen gyakori díszítése, a korábbi 
periódusokban is megtalálható." 

A szlovákiai lelőhelyek anyaga szerint a kul
túra késői periódusába tartozó lelőhelyeket a vé
kony falú, díszítetlen kerámia tömeges megjele
nése jelzi.12 A ,,B" gödör anyagában is előfordul 
a díszítetlen kerámia, de nem tömegesen. (A le
letanyag töredékes volta kérdésessé teszi, hogy 
egy kis cserép díszítetlensége miatt a ki nem egé
szíthető edény díszítetlenségéről beszéljünk.) 

Nem köthető kifejezetten késői párhuzamokhoz 
két peremtöredék. Az egyik finoman bevagdalt 
— a perem bevagdalása széles körben elterjedt. 
Ugyanezen, valamint egy másik darabon fekete 
csík húzódik a perem alatt, szintén gyakori kö
zépső neolitikus díszítés.13 

A leletanyag kis mennyisége, valamint töredé
kes volta miatt messzemenő következtetések nem 
vonhatók le, azonban mindenképpen figyelmet 
érdemel kronológiai helyzete miatt. Ezen a vidé
ken előkerült ilyen jellegű leletek a kultúra ko
rábbi időszakába tartoznak, leggyakrabban kotta
fejes kerámiával vegyesen találhatóak, ami pedig 
önállóan fordul elő, az a kultúra középső perió
dusát képviseli . A ,,B" gödör kerámiájának díszí
tésében azonban a késői periódus jegyei ismer
hetők fel; elsősorban az önállóan megjelenő fes
tés, továbbá a többsoros vonalköteg túlsúlya, 
ezzel szemben hiányzik a korábban igen gyakor i 
árkádminta és a perem alatt körbefutó vonal. A 
gödör anyagának jelentős része peremtöredék, 
ezek profilja az, ami leginkább a késői datálás 
mellett szól. Enyhén kihajló perem a durva kerá
miában is előfordul.14 Mégsem tehető azonban a 
,,B" gödör a kultúra életének legvégére, mert 
hiányzik a nagy tömegű díszítetlen kerámia, ami 
mind a szlovákiai, mind a hazai lelőhelyek jelleg
zetessége. Inkább a késői periódus kialakulásá
nak időszakából származhat a leletanyag. 

Valószínűleg ugyanebből az időből valók azok 
a szórványok, amelyek szintén a főépület kör
nyékéről kerül tek elő. Többnyire díszítetlen, vé
kony falú, bikónikus töredékekről van szó, illet
ve vörös-sárga festésű zselizi kerámiáról . A ,,B" 
gödörrel való kapcsolatuk tisztázása a végleges 
értékelés során várható. 

A további feltárások adhatnak választ arra a 
kérdésre, hogy csupán egy középső neolitikus 
teleppel számolhatunk-e, vagy az épület É-i olda
lán újabban előkerült gödrök valamivel későb
biek, illetve arra, hogy milyen kiterjedésű a 
telep. 
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I. tábla: Baláca, В gödör 

62 

I. Tafel: Baláca, Grube В 



tábla 

II. tábla: Baláca, В gödör II. Tafel: Baláca, Grube В 

63 



JEGYZETEK 

1. BANNER J.: The Neolithic settlement on the Kre-
menyák Hill. Acta Archaeologica Academiae Scienti-
arum Hungaricae, XII . 1960. XLII. tábla 4—50. 
MITHAY S.: Zselizi típusú leletek a Győr—Pápai 
várni újabb kőkori lakótelepen. Arrabona, 8. 1966. 
IX. tábla 22., 24. 

2. PAVUK, J.: Chronologie der Zeliezovce-Gruppe. 
Slovenská Archeológia, XVI1/2. 1969. 332. 

3. I. m. 332—338. (Az egyes darabok analógiái alább 
következnek.) 

4. PAVUK, J.: Grab der Zeliezovce-Typus in Dvory 
nad Zitavou. SA X I I / 1 . 1964. 1. ábra 4, 6.; PAVUK: 
SA XVI1/2. 51. ábra. 2. 

5. P A V U K - S I S K A : Neolithische und äneolithische 
Besiedlung der Slowakei. SA XIX/2 . 1971. 332. 8. 
ábra 13.; PAVUK: SA X I I / 1 . 6. ábra 1, 3.; PAVUK: 
SA XVI1/2. 51. ábra 3. 

6. PAVUK: SA X I I / 1 . 1. ábra 2.; TOMPA F.: 25 Jahre 
Urgeschischtsforschung in Ungarn 1912—1936. 25— 
25. Bericht der Römisch-Germanischen Komission, 
1934—35. 8. tábla 2.; PAVUK: Anteil der Zeliezovce-
Typus an der Genesis der Lengyel-Kultur. Studijné 
Zvesti 17. 1969. 347. 1. ábra 1. 

7. PAVUK: SA X I I / 1 . 1. ábra 2.; TOMPA: 24—25. 
BRGK 8. tábla 5, 7.; LENNEIS, E.: Zum Charakter 

Direkt neben dem Hauptgebäude der römischen Villa 
in Baláca gelangte eine urzeitliche Grube mit mittel-
neolithischer Keramik zum Vorschein. Die Abmessun
gen der Grube waren 144 X 140 cm. Die Bruchstücke 
der reich verzierten — hauptsächlich bemalten — und 
zumeist bombenförmigen Gefäße können in die Zseliz-
Kultur eingereiht werden. Die charakteristischen 
Merkmale der Verzierung — die Bemalung ohne 
Ritz (I. Tafel 9.), das Übergewicht der mehrzeiligen 
Linienbündel (I. Tafel 1., 3., 6.) sowie das S-Profil der 

der Zselizer Funde aus O-Österreich. Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, СIX. 
1979. 2. tábla 1, 3. 

8. PAVUK: SA XVII /2 . 49. ábra 2.; PAVUK: Studijné 
Zvesti 17. 347. 1. ábra 10.; PAVUK: SA X I I / 1 . 8. 
ábra 1,7. 

9. PAVUK: SA XVII /2 . 51. ábra 7.; GÁBORI—CSANK 
V.: Megfigyelések a békásmegyeri őskori telepen. 
AÉ 1964. 7. kép 3. 

10. KALICZ N.—MAKKÁ Y J.: A neolitikus Sopot— 
Bicske kultúra. AÉ 1972. 4. kép 5. 

11. PAVUK: SA XVII /2 . 49. ábra 18., 50. ábra 11. A 
középső periódusból: uo. 39. ábra 13., 15. széles sza
lag: AÉ 1936. 86. 48/b kép 

12. PAVUK: SA XVII /2 . 332.; PAVUK: SA X I I / 1 . 24. 
Horné Lefantovce 1. gödör. 

13. Bevagdalt perem előfordul a györ—pápai várni le
letanyagban: MITHAY, Arrabona, 8. 1. tábla 6. Let-
kés kottafejes kerámiájában található például fekete 
csík a perem alatt: PAPP L., Ujkőkori telep és sírok 
Letkésen. Mitteilungen des Arch. I. der UAW 3. 
1972. 54. 

14. Ez ritka jelenség, de megvan Horné Lefantovce 1. 
gödrében is: PAVUK, SA X I I / 1 . 8. ábra 6. 

Ränder (I. Tafel 3., 5., 10., II . Tafel 1., 2.) — datieren 
die Funde von Baláca auf den Anfang der Heraus
bildung der späteren Periode nach J. Pavuk. Aus dem 
gleichen Zeitraum stammen auch die auf dem Gelände 
des I. Gebäudes verstreuten Funde. 

Das Interessante an diesem Fund ist, daß die bisher 
auf dem Gebiet des Komitats gefundene mittelneo-
lithische Keramik aus einem früheren Abschnitt des 
Lebens dieser Kultur stammt. 

JUDIT REGÉNYE 

NEOLITHISCHE FUNDE AUS BALÁCA 
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REGÉNYE JUDIT 

A BAL AC AI X. ÉPÜLET KUTATÁSA; 
ŐSKORI LELETEK AZ I. ÉPÜLETNÉL 

A X. épület feltárására 1926. okt. 16. és nov. 16. 
közt került sor. Rhé Gyula így írt az akkori ása
tásról: „Az egyik épület területe 185 m2, ebből a 
belső világosságra 151 m2 jut, amely megszakítás 
nélküli nagy terem. A falak mentét légvezető fütő-
csatornák övezik, a rövidebb csatornák középré
szét a hosszabb oldalakkal párhuzamosan futó 
légcsatorna köti össze. A falfelületeken az egy
kori beágyazott űrtéglák helye több részleten ki
mutatható. A falak egy része — különösen az 
épebb fekvésű keleti részen — a régi felszínig, sőt 
helyenként azon alul is ki volt bontva."1 

Rhé Gyula tehát a főépülettől DNy-i irányban, 
attól 16 m-re egy 15 x 12 m-es téglalap alakú, egy-
helyiséges épületet talált, amelynek falai mentén, 
valamint hossztengelyében fűtőcsatornák futnak. 

i 

\ 

1. ábra. Rhé Gyula alaprajza a balácai X. épületről 
Abb. I. Grundriss des Gebäudes X. Baláca von Gy. 
Rhé 

Előzőleg 1912-ben már a főépület előtt ásott 
kutatóárokban rábukkantak az épület falaira, ami
kor az I. épülettől számított 20. és 64. m között 5 
párhuzamos fal került napvilágra2 (a 38. oldal 2. 
ábráján csak 4 szerepel). A két legközelebbi min
denképpen épületünkhöz tartozott. 

A nagyméretű, egy helyiségből álló épületet a 
pogánytelki I I . épülettel hozta összefüggésbe Rhé 

Gyula, és annak analógiájára képzelte el a funkció
ját: „Ottan a leletek alapján (vallásos rendeltetésű 
fogadalmi tárgyak ólomból) templomot sejtettünk. 
Itt irányjelző apróbb leleteink sem lévén, csakis 
valamely nagyobb, gyülekezésre alkalmas köz
épületre gondolhatunk, anélkül, hogy közelebbi 
rendeltetésére reámutathatnánk."3 

Jelenleg nem rendelkezünk olyan adattal, ami 
megerősítené ezt a véleményt. 

Az újabb ásatások részben módosítják Rhé Gyu
la eredményeit. 1980-ban vízvezetéki árok ásása 
közben napvilágra került az egyik К—Ny-i i rányú 
fűtőcsatorna, addig ismeretlen elágazásokkal. 

1983-ban indult meg az újabb feltárás a 3 éve ta
lált fűtőcsatornához igazodva. Jelenleg feltáratlan 
még az épület D-i vége, az É-i, Ny-i és K-i fal helye 
ismert már. 

Jelentősen módosult az épület méreteiről való 
ismeretünk: a Rhé Gyula által feltárt 15 x 12 m-es 
helyiséghez K-ről csatlakozik még egy 1 0 x 6 m-es 
másik helyiség. Az épület magvával nem azonos 
falazása miatt későbbi hozzáépítésre kell gondol
nunk. A falak kívül-belül vakoltak, falfestmény
töredéket azonban csak az ÉK-i sarkon kívül talál
tunk nagyobb mennyiségben. Ugyanitt Rhé Gyula 
is talált hasonlókat.4 A töredékek fehér alapon 
vörös csíkosak. 

Mindkét helyiséget terrazzopadló borítja. Az 1. 
helyiség terrazzóját megújították olyan módon, 
hogy a meglévőre rákenték az új réteget. 

A nagyobbik helyiség terrazzopadlójának épen 
maradt részeit gerendalenyomatokat őrző vessző-
lenyomatos vakolatomladék borítja. A legépebb 
részen jól kivehetők a gerendahelyek és köztük a 
vesszőlenyomatos darabok. Nagyjából К—Ny-i 
irányban fekszik ez az omladék. Tekintettel a 
helyiség nagy méretére, valószínűnek látszik, 
hogy belső osztófal volt, azonban nem találtuk 
meg az alapozását. Az sem kizárható, hogy ez az 
omladék tulajdonképpen a K-i fal omladéka, an
nak falazásában ugyanis gerendahelyeket talál
tunk. Ennek ellentmondani látszik, hogy a faltól 
távol is megtalálható az omladék. 

A fűtőcsatornák száma eggyel több az 1. helyi
ségben, mint amit Rhé Gyula említ, és helyzetük 
sem felel meg az alaprajzon feltüntetettnek. A 3 
hosszanti csatorna megfelelő helyen van, azonban 
a rövidebbek közül csak a K-i fal melletti található 
ott. Két ismeretlen, É—D-i irányú fűtöcsatornát 
találtunk még, mindkettőt a helyiség belsejében. 
A falakkal nem párhuzamosak, i rányuk a középső 
csatornába való csatlakozásnál megtörik. A Ny-i 
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fal mellett azonban nem volt fűtőcsatorna, bár Rhé elég gyakori a kőpenge, vakaró és pattogtatás nyo-
Gyula feltüntetett egyet az alaprajzon. mát megőrző kvarcdarab; ugyancsak a római kul-

Elszórtan feküdt néhány nagyobb vörös kőlap a túrréteg alatt fordultak elő kerek tűzhelyek és 
helyiség belsejében, csatorna fedőlapjai lehettek ezek közelében az e vidéken jellegzetes bronzkori 
Ilyeneket Rhé Gyula is említ.5 A hosszanti irányú mészbetétes edénytöredékek."6 Mára csupán né-
csatornák alján nagyjából négyzet alakú lenyoma- hány kovapenge maradt meg az akkori anyagból, 
tokát figyeltünk meg, oszlopok helyeit. Egy sza- Banner János Rhé Gyula szóbeli közlésére 
bálytalan, nagy kövekből, továbbá egy téglából hivatkozva csipettdíszes cserepeket említ Balácá-
rakott oszlopot eredeti helyén találtunk meg a ról.7 A leírás alapján késő neolitikus kerámiáról 
csatornában. lehet szó. 

A 2. (hozzáépített) helyiségben két rövid fűtő- Az 1976 óta folyó feltárás során perióduskutatás 
csatornára bukkantunk, irányuk nem azonos a közben gyakran találtunk őskori leletanyagot, 
többiével. Egyelőre tisztázatlan még, hogy hogyan többségében neolitikusát és késő bronzkorit. A két 
csatlakoznak az épület magjának fütőrendsze- korszak» településének határa még ismeretlen, a 
réhez. későbbi kutatások során várhatóan az őskori kul-

A leletahyag az épület belsejében feltűnően sze- túrréteget is megtaláljuk a II. és a X. épület alatt, 
gényes, csupán a falakon kívüli omladékban került A legtöbb gödröt az I. épület D-i, de főként É-i 
elő jelentősebb mennyiségben. Értékelésére a res- és K-i frontja előtt találtuk, ahol nagyobb szabad 
taurálás után kerülhet sor. Az épület K-i felét az tér állt a kutatás rendelkezésére. 
Árpád-korban újra lakták, mint a terrazzopadlóba Kronológiai szempontból igen fontosak az eddig 
mélyedő cölöplyukak is bizonyítják. Itt a lelet- feltárt neolitikus gödrök, ugyanis a középső és a 
anyag szinte kizárólag ebből az időből származik. késő neolitikum fordulójának a megyében eddig 

Az épület feltárását a következő években foly- még ismeretlen anyagát képviselik. A gödrök 
tatjuk. viszonylag csekély mélységűek, aljuk lapos, át

mérőjük 150—200 cm. Közülük az egyik leggazda
gabb az 1980-ban ásott szennyvíztartály árkának 

ŐSKORI LELETEK „B" gödre a főépülettől D—DNy-i irányban. A le-
AZ I. ÉPÜLET KORNYÉKÉN letanyag nagy része festett: vörös, illetve vörös

sárga színű, a Zseliz kultúra jellegzetes kerámiája. 
Rhé Gyula igen szűkszavú az előkerült őskori A karcolt sávok festése mellett megjelenik a kar

leleteket illetően. Azt írja: ,,A kémárkok alján colás nélküli festés is vörös alapon sárga meghatá-

2. ábra. A balácai X. épület eddig feltárt része Abb. 2. Der freigelegte Teil des Gebäudes X. von Baláca 
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rozhatatlan foltok formájában.8 Emellett több 
olyan jelenséggel találkozunk még, amelyek a 
középső neolitikus díszítőelemek felbomlását 
tükrözik: rendetlenül karcolt többsoros vonal
köteg a korábbi fegyelmezett karcolás helyett, a 
díszítetlen, vékony falú kerámia gyakorisága, va
lamint az edényforma megváltozása, az S alakban 
ívelt peremek előtérbe kerülése. Hasonló ez a 
folyamat ahhoz, ami a területünknél jobban kuta
tott szlovákiai lelőhelyeken is lejátszódott.9 

Ugyanennek az időszaknak a leletanyaga a K-
Dunántúlon már ismert.10 A Zseliz kultúrának ez a 
periódusa átmenetet alkot a Lengyeli kultúrához. 
A „B" gödör datálását megerősíti, hogy sem ott, 
sem másutt a villa területén kottafejes kerámiát 
nem találtunk, ezzel szemben a középső neolitikus 
lelőhelyeken vegyes a leletanyag a megyében." 

Az épület É-i frontja előtti gödrök anyaga vala
mivel későbbi, már a kialakuló Lengyeli kultúrába 
sorolható. A kerámia összetétele, égetése, sová-
nyítása nagyon hasonló a ,,B" gödörben talált kerá
miáéhoz, eltérés a díszítésben tapasztalható: vég
leg eltűnik a karcolás, a festés pedig módosul. A 
korábbi határozatlan körvonalú foltokkal szemben 
sávos vörös festést találunk, néha keskeny fehér 
csíkokkal. A sárga szín igen ri tkává válik. 

A balácai neolitikus leleteknek a középső és a 
késő neolitikum fordulójára való keltezését meg
erősítik azok a csillag alakú tárgyak, amelyeket a 
főépület területén találtunk. Bicskei párhuzamaik 
alapján a Vinca B2—С időszakot jelzik.12 Ez az az 
időszak területünkön, amely eddig szinte teljesen 
ismeretlen volt. Ez a körülmény adja a balácai 
neolitikus leletek jelentőségét. A kottafejessel ke
vert zselizi kerámia, valamint a Lengyeli kultúra 
I I I . periódusa eddig is kutatott volt megyénkben, 
de a közte levő időszak csupán most kezd körvona
lazódni. 

A neolitikum és a késő bronzkor közé eső időből 
kevés leletünk van. Rézkori kerámiát az ásatás 
területéről még nem ismerünk, a topográfiai terep
bejárásból származó cserepek azonban vannak a 
múzeumban.13 A bronzkor elejéről egyetlen belel
tározott töredékünk van, felszíni lelet.14 

Rhé Gyula balácai őskori leleteket említve kö
zépső bronzkori telepről írt'0, pontos helyét azon
ban nem határozta meg. Feltehetően a mai ásatási 
területtől D-re keresendő. A jelenlegi feltárás so
rán az I. épület ÉNy-i sarkában került elő néhány 
mészbetétes cserép.16 1958-ban ajándékként került 
a múzeumba egy Balácáról származó mészbetétes 
töredék, közelebbi lelőhelye ismeretlen.17 

Az őskori anyagban mennyiségét tekintve a 
késő bronzkori a legjelentősebb. Ez nem meglepő, 
hiszen vidékünkön az Urnamezős kultúra telepü
léssűrűsége igen nagy.18 A főépület területén és 
közvetlen környékén számos késő bronzkori göd
röt találtunk. Legtöbbet a K-i oldalon, de az É-i 
udvarban is volt néhány. Sikertelennek bizo
nyult a bronzkori és a neolitikus településterület 
elkülönítése, ugyanis körülbelül azonos arányban 
találhatók a két időszak objektumai a kutatott te
rületen. 

A gödrök kis átmérőjűek, mélyek, faluk egye
nes, r i tkább a méhkas alakú. Házat eddig nem ta
láltunk még a római építkezések során meg nem 
bolygatott területen sem, de itteni létüket igazol
ják azok a gödrök, amelyek l- l ház leégett omla
dékát tartalmazták. A leletanyagot a vastag falú, 
fényezett felületű, díszítetlen, apró kerámiatöre
dékek tömege jellemzi. Turbántekercses és fa
cettait peremek fordulnak elő nagy számban, to
vábbá kannelurázott hasú oldaltöredékek, ujjbe-
nyomással tagolt bordák, kiöntőcsöves és perem 
fölé emelkedő fülű töredékek. Figyelmet érdemel 
az I. épület udvarán talált gödör: alján egy nagy 
urna darabjai feküdtek, szinte sorban elhelyezve. 
Ugyanitt gúla alakú szövőszéknehezéket is talál
tunk. 

Egyetlen fémleletünk a korból egy kettős kóni
kus fejű tű. Igen elterjedt forma, elsősorban a HA 
időszakban élt, de megtalálható a HB-ben is.19 

A La Téne időszakból nem rendelkezünk emlí
tésre méltó leletanyaggal, csupán egy késő kelta 
grafitos edény perem- és oldaltöredékével.2 0 

A további feltárások során az épület környéké
ről még igen jelentős mennyiségű őskori lelet
anyagra számíthatunk, mint a legutóbbi idők föld
munkái bizonyítják. 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 

AÉ = Archaeologiai Értesítő 
Évi Jel. = A Veszprémvármegyei Múzeumi Bizottság 

és Múzeumegylet Együttes Évi Jelentése 
MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája, 2. Veszp

rémi járás 
SA = Slovenska Archeológia 
VBM = Veszprémi Bakonyi Múzeum 

1. Évi Jel. 1926—27. 6. 
2. RHÉ Gyula: Baláca. Veszprém, 1912. 54. 
3. RHÉ Gyula: Ujabb ásatások eredményei Balácán. 

Évi Jel . 1927—28. 51. 
4. Évi Jel . 1927—28. 53. 
5. Uo. 50. 
6. Uo. 53. 
7. BANNER János: Adatok a körömmel díszített edé

nyek kronológiájához. AÉ 1929. 32. 
8. Leltári száma: VBM 80.2.19., 80.2.41. 
9. Ilyen lelőhelyek: Dvory nad Zitavou, Horné Lefan-

tovce, Vycapy-Opatovce, Vélky Grob, Bajc stb. . . 

Die ersten Ausgrabungen hat man am Gebäude X. 
zu Baláca zwischen dem 16. Oktober und dem 16. No
vember 1926 begonnen. Die neuen Ausgrabungen hat 
man im Jahre 1983 begonnen. Zu dieser Zeit haben 
wir da den dazu gehörenden 10 x 6 m grossen Raum 
gefunden. Im früheren Innenraum fanden wir Balken-
und Rutenabdrücke an den Mörtelstücken. 

PAVUK, J.: Anteil des Zeliezovcé-Typus and der 
Genesis der Lengyel-Kultur. Studijné Zvesti, 17. 1969. 
348. 
PAVUK, J.: Grab der Zeliezovce-Typus in Dvory nad 
Zitavou. SA X I I / 1 . 1964. 5—68. 
PAVUK, J.: Chronologie der Zeliezovce Gruppe. 
SA XVII /2 . 1969. 269—359. 
PAVUK—SISKA: Neolitické a eneolitické osidlenie 
Slovenska. SA XIX/2 . 1971. 360. 

10. KALICZ N.—MAKKAY J.: A neolitikus Sopot-Bicske 
kultúra. AÉ 1972. 3—14. 

11. MRT 2. kötet 10 lelőhelyéből 7 ilyen. 
12. MAKKAY J.: A Vinca kultúra sajátos agyagtárgya. 

Alba .Regia, 8/9. 1968—69. 9—20. 
13. MRT 2. kötet: 34/12., 15., 52 /3 . lelőhely. 
14. Uo. 34/12. lelőhely. 
15. Évi Jel. 1926—27. 7., 1927—28. 53. 
16. Leltári száma: 81.65.39.-40. 
17. Leltári száma: 58.7.1. 
18. MRT 2.: 59 lelőhely. 
19. PATEK E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. 

Archeológia Hungarica, XLIV. 1968. 88. 
20. Leltári száma: 82.1.1510. 

Bei der im Jahre 1976 begonnenen Ausgrabung am 
Gebäude I. haben wir öfters Funde aus der Neolithik 
und Spätbronzezeit gefunden. Darunter spielt vor allem 
eine bedeutende Rolle der Fund aus der neolithischen 
Zeit, da der der einzige Fund im Veszprémer Komitat 
ist, der aus der Zseliz-Kultur stammt. 

JUDIT REGÉNYE 

DIE FORSCHUNGEN DES GEBÄUDES X. IN BALÁCA; 
FUNDE AUS DER URZEIT BEIM GEBÄUDE I. 
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ILON GABOR: 

EGY FIBULATÍPUS UJABB ELŐFORDULÁSA 
ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚLON 

ELŐZETES JELENTÉS 
AZ 1984. ÉVI NÉMETBÁNYA-FELSÖERDEI-DÜLÖI ÁSATÁSRÓL 

A Magas(Északi)-Bakony északi, ereszkedő 
lejtőjén található lelőhelyünk Németbánya köz
ség (Veszprém megye, pápai járás) északi hatá
rában 370—332 m tengerszint feletti magasság
ban vegyes (tölgy, hárs, bükk) erdővel borított 
területen. A lelőhelyet egy, három halomsírcso
portból álló temető, valamint egy kistelep(?)' ké
pezi. A három halomsírcsoportból (nyugati irány
ból indulva I., I I . és III.) az I. és a I I . egy részé
nek leírását és felvételi rajzát a pápai járás 
topográfiai kötetében2 találjuk a Pásztorkúti-dű-
lőbe regisztrálva. Valójában a halomsírmező és a 
feltételezett kistelep is a Felsőerdei-dűlőbe loka
lizálható3 (1. ábra). A halmok száma — felméré
sünk szerint — 73. Relatív magasságuk 0,3—1,8 
m, átmérőjük 3—15 m. 1984 nyarán 10 halmot 
írtunk le bolygatottként, egyet pedig (L/13, sz.) 
útépítés során csonkítottak meg. 

A halomsírmező egy részének létét a Bakonyi 
Bauxitbánya Vállalat iharkúti felszíni kitermelő
helyének terjeszkedése veszélyezteti. Oláh József 
geodéta figyelmességének köszönhetően a válla
lat vezetősége szerződést kötött a Veszprém Me
gyei Múzeumi Igazgatósággal,4 s így lehetővé 
vált a veszélyeztetett halmok leletmentése. A 
munkálatokat — röviddel a fenti kapcsolatfelvé
tel után — 1984. július 2-án kezdtük meg.5 

A leletmentést a leginkább veszélyeztetett I I . 
halomcsoport egy részének feltárásával indítot
tuk, az érintett erdőrész leirtását követően. Ez a 
csoport 12 halomból állt, ennek északkeleti, kü
lönálló egységét négy halom képezte (1. ábra). 
Ezek a halmok is (miként az I. és I I I . csoport) 
egy kanyargó vízmosás — most is forrásvizet 
elvezető —, mély és széles meder mellett voltak; 
vízközeiben, mint ahogy azt a korszak sok más, 
Veszprém megyei halmos temetőjénél meg
figyelték.6 Teljesen feltártuk — néhány kisebb 
részlet kivételével — a I I . / L , 2., 3., 4. és a I I . /9 . 
halmot.7 

Ebben a rövid írásunkban csak a II./1. halom 
1. sírjával foglalkozunk. Egy későbbi részletes 
tanulmányban tárgyaljuk az 1984. évi ásatás egé
szét. 

A I I . / L halom a II . csoport legészakibb és leg
nagyobb tagja volt. A feltárást negyedelő mód
szerrel végeztük. Hogy a halom rétegeződését ne 
bolygassuk, a fák tuskóit a mélyítés során emel
tük ki. Ugyanilyen okkal magyarázható É—D-i 
tanúfalunk szélességének változása (2. ábra). 

Az első napon a Dny-i negyed mélyítése során 
bukkantunk az 1. sírra (2. és 3. ábra).8 A sír nem 

képezett összefüggő egységet, foltokban jelent
kezett, 75—110 cm között. A fém- és kerámia
mellékletek csoportjai9 a halom feltöltéséhez 
képest tömöttebb, hamvakkal és csontszilán
kokkal, faszenes töredékekkel kever t barna 
agyagban voltak. A sír 1. foltján egy karperec 
(L), egy tü (2.), egy karika (3.) és egy fibula 
töredékei (4.) kerültek elő kisméretű kerámia
edények töredékeinek (5.) kíséretében. A 2. folt 
csak nagyobb méretű edények töredékeit (6.) tar
talmazta. A 3. és 4. folton egy-egy kisméretű 
edény (7. és 8.) volt. Az 5. folton egy bronz
töredék (9.) hevert . 

1. Nyitott végű, kör átmetszetű, középütt eny
hén megvastagodó bronz karperec. Az előkerü
léskor patinarétege megsérült és kissé meghaj
lott, de már eredetileg deformáltan helyezték a 
sírba. Díszítése: vésett zegzug vonalminta. Külső 
átm. = 6,3 cm, átm. a megvastagodásnál = 0,5 
cm, átm. a végein = 0,4 cm10 (I. t. 1., 5. és 6. 
ábra). 

2. Mindkét végén hegyes huzaldarab, talán tü 
töredéke, amelynek egyik vége hiányzik. Kör 
átmetszetű. Felülete másodlagos égés nyomait 
viseli. H = 7,6 cm, legn. átm. = 0,2 cm (I. t. 2., 
5. és 6. ábra). 

3. Nyitott végű, kör átmetszetű bronzhuzal 
karika. Egy égett lapos csonttöredékkel és a 
fibula egyik töredékével összetapadva egy föld
babában emeltük ki. Külső átm. == 3,8 cm, a huzal 
legn. átm. = 0 , 2 5 cm (I. t. 3., 5. és 6. ábra). 

4. Fibula töredékei. Részleges rekonstrukciónk 
szerint 6 db nyolcas alakú ívelés képezi a fibula 
hátát, spirálkorong és tüske töredékei . A fibula 
anyagát képező huzal végig kör átmetszetű. A 
fémmag átm. = 0,25—0,8 mm, a huzal átmérője 
a korrózióval együtt = 1 , 8 mm. A rekonstruált 
hát h. = 8 cm, a spiráltöredék átm. = 1,5 cm, 
utóbbi drótjának átm. = 1,5 mm, a tüske (jelen
legi görbült állapotában mért) h. = 4,8 cm. A 
fibulához tartozik még egy h. = 3 cm huzal
töredék (I. t. 4., 5. és 6. ábra). 

Itt közöljük a fibula és a bronzmellékletek 
restaurálásának rövid leírását. 

A restaurálás menete 
Az ásatáson előkerült leletek földbabával, töredezett, 

erősen korrodált állapotban kerültek hozzám. A tár
gyak tisztítását desztillált vizes lemosással kezdtem. 
Bronztárgyakról lévén szó, a vegyszeres kezelést 10% -
os NaOH-es komplexonnal végeztem, a jobb megtar
tású darabokat szükség szerint 10% -os oxidmentesített 
salétromsavval is tisztítottam. Végül Evamin CC-s desz-
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1. ábra. A németbánya-felsöerdei-díílői halomsírmező |és kistelep felmérési térképe (készítette: Oláh József) Abb 



ie Ausmessungskarte des Flurhügelgräberfeldes und der Kleinsiedlung im Németbánya-Oberwald (Angefertigt von József Oláh) 



tillált vízzel, majd tiszta desztillált vízzel többször át
mostam a tárgyakat és infralámpánál megszárítottam. 
A ragasztásokat és kiegészítéseket bronzporos Kallo-
plaszttal készítettem. 

A visszapatinázást alkoholos zsírtalanítás után Slippe 
sóval, a konzerválást Paraloid В 72 3% -os toluolos 
oldatával végeztem. 

A fibula restaurálása: 
Figyelenibe véve a tárgy ritkaságát és nagyon rossz 

állapotát, különösen óvatosan, röntgenfelvételek bir
tokában fogtam hozzá a tisztításhoz. A Komplexonos 
(5% -os NaOH nélkül) kezelés után gondosan meg
vizsgáltam a fibula töredékeit és mivel a mag 0,25— 
0,8 mm között változott, az anyag többi része pedig 
porlékony korróziós rétegből állt — a régésszel történt 
megbeszélés alapján — további tisztítást nem alkalmaz
tam, hanem ebben az állapotban konzerváltam a mű
tárgyat. Így a fibula tanulmányozásra és kiállításra is 
alkalmas maradt. A vegyszeres kezelést követő több
szöri desztillált vizes lemosás után megszárítottam a 
töredékeket, és három, vékony réteg Paraloid В 72 
3% -os toluolos oldatával konzerváltam. A röntgen
felvétel és a felhasznált irodalomban talált hasonló 
darabok alapján összeállítottam a fibulát és transzpa
rens Araldit Rapiddal megragasztottam. Tekintettel a 
tárgy állapotára, annak összefüggését meghatározó 
részeinek hiányára, a teljes kiegészítésről le kellett 
mondanunk. 

(Koltai Orsolya restaurátor, MNM, Budapest) 

5. Több, kisméretű kerámiaedény restaurálat-
lan (csak lemosott) töredékei: a) összeáll í thatat-
lan, vörösbarna színű edény fenék-, oldal- és pe
remtöredékei. Fva = 0,4—0,5 cm. b) Fekete edény 
jellegtelen töredékei. Fva — 0,5 cm. c) Szürke, 
vékony falú, enyhén kihajló peremű, hosszú nya
kú edény nyak- és peremtöredékei. Fva = 0,3 
cm. d) Vörös színű edény jellegtelen töredékei. 
Fva = 0,6 cm. e) Fekete, fényezett, erősen hasa-
sodó edény töredékei. Fva = 0,3—0,5 cm. f) Szür
ke, háromszög átmetszetű, deformált fültöredék. 
Szé = 2 cm. 

6. Kis- és nagyobb méretű edények restaurálat-
lan (csak letisztított) töredékei, a) Vörös színű, 
kettős kónikus testű, éles hasvonalú, enyhén kife
lé ívelődő peremű edény (magas testű tál?) t ö re : 

dékei. Fva = 0,6—0,8 cm. b)—d) Három fekete 
edényke fenéktöredékei. Fva = 0,4 cm. e)—f) Két 
vörös színű edény nyakperem töredékei. Fva = 
0,7—0,8 cm. 

7. Alacsony tálka. Fekete, fényezett felületű. 
Kettős kónikus testű, ívelten—vízszintesen ki-
hajló peremű, ompholosos fenekű, az éles hasvo
nalon enyhén lelógó bütyökkel díszített. M = 
3 cm, fá = 4 cm, fva = 0,4—0,5 cm (7. ábra 1.). 

8. Tagolt bögre. Fekete, fényezett felületű, 
egyenes fenekű, erősen nyomott gömbös testű, 
egyenes nyakú ." Vállát kisméretű bütyök díszí
ti. M = 4,8 cm, fá = 7 cm (7. ábra 2). 

9. Bronzkarika (kisméretű karperec?) töredéke, 
ívelten négyszögletes átmetszetű, két szemközti 
oldalán lencse alakú bemélyítésekkel (díszítés?). 
A karika felületi állapota másodlagos égésre utal. 
Eredeti átm = kb. 4 cm, átm = 0,35 cm (I.t.5., 5. 
és 6. ábra). 

A sír minden egyes bronzmelléklete — való
színűsíthetően — ékszer, ruhadísz. 

A kormeghatározáshoz az alábbi adatok lehet
nek segítségünkre: 

Az ívelten romboid átmetszetű karperec töre
déke (I.t.5.) a BD—HAi periódusra jellemző.12 A 
tű (I.t.2.) és a nyitott végű bronzkarika (I.t.3.) 
hosszú időintervallumban használatos tárgytípu
sok, ezért különösebb korhatározó értékkel nem 
bírnak. Középütt megvastagodó, cikcakk vona
lakkal díszített karperecünk (I.t.l.) — ilyen for
mában, tudomásunk szerint — párhuzam nélkül 
áll. A kör átmetszetű, vonalakkal díszített karpe
rectípus egyébként eredetileg a halomsíros kultú
ra ékszerei közé tartozott. A BD—HA időszakra 
keltezhető.13 

A fibula (I.t.5.) az ún. cakai típusú fibulák cso
portjába tartozik. Legutóbbi és legteljesebb — 
bár kiegészítésre, pontosításra szoruló — össze
foglalásukat P. Betzler14 kitűnő monográfiája tar
talmazza. Az egyes — eddig ismert — darabok 
lelőhelyei: Közép-Németország; Zabenstedt, Len
gyelország; Städtel, Ausztria; Kleinstetteldorf, 
Draßburg, Csehszlovákia; Caka, Bucovice, Bítov, 
Moravicany, Zvírotice, Magyarország; Koroncó 
(Márton L.15 szerint Téth), Velem Szt. Vid, Né
metbánya, Keszthely—Apátdomb, l ( i Regöly, 
Szentendre17, Aszód, Tállya , Debrecen—Látókép 
és két ismeretlen lelőhelyű töredék, Jugoszlávia; 
Pricac. összesen tehát pillanatnyilag 19 biztos 
vagy nagyjából pontosítható lelőhelyről van tu
domásunk. Ezek közül 15 a Kárpátok és az Alpok 
nyúlványai által övezett területen belül található 
(8. ábra). Az ékszertípus megalkotásának szűkebb 
területe valahol itt keresendő. 

Megoszlásuk: 
Sírból: Caka, Moravicany, Zvírotice, Zaben

stedt, Städtel, Kleinstetteldorf(?), Németbánya. 
Telepről: Velem Szt. Vid, Keszthely—Apát

domb, Regöly. 
Depotból: Draßburg, Tállya, Debrecen—Látó

kép, Pricac. 
Egyéb: Bítov, Bucovice (szórvány), Szentendre 

(vétel), Koroncó (?), Aszód(?). 
Ez az egyszerű statisztikai összeállítás is bizo

nyítja, hogy fibulánk a temetkezési rítus közked
velt melléklete volt. Fibulánkat ugyanúgy, mint a 
zabenstedtit,19 a sír centrális részére helyezték. 
Kísérőlelete20 a cakai páncélossírban és a zaben-
stedti sírban is — többek között — karika. Női és 
férfimellékletként egyaránt ismert fibulatípus,21 

de talán valószínűbb férfimellékletkénti értel
mezhetősége.22 Esetünkben ezt a kérdést véglege
sen egy esetleges antropológiai vizsgálat döntheti 
el. Betzler23 a típus két variációját tételezi fel: a) 
ahol a huzal kör vagy b) négyszögletes átmetsze
tű.24 Megjegyzendő azonban, hogy egyes darabok 
huzalja végig kör átmetszetű (pl. Kleinstettel
dorf, Caka, Németbánya), némely példányok 
azonban csak szakaszosan szögletes átmetszetűek 
(pl. Tállya27), más esetben az átmetszet végig 
négyszögletes (pl. Debrecen—Látókép,28 Aszód ). 
A fibulatípus keltezései a következőképpen tör
téntek; a zvíroticeit a bronzkor IV. periódusára 
(i.e. 1000—850)3Ü, a draßburgit a Baierdorf—Vela-
titze időszakra BD vége — HA (1150—1000-től)31, 
az aszódi nagy spirálkorongos változatot szintén 
a bronzkor IV. periódusra, a tállyai példányt a 
HAi periódusra, a pricaci darabot HA2 időszak
ra.34 Patek E.35 az általa feldolgozott magyaror-
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2. ábra. A németbánya-felsöerdei-dűlöi II . / l . halom felülnézeti rajza 
Abb. 2. Die Draufsichtzeichnung des Flurhügels I I /1 . im Németbánya—Oberwald 
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3. ábra. A I I /1 . halom 1. sírja Abb. 3. Das 1. Grab des Hügels I I /1 . 

szági darabokat (vagyis a nyugat-dunántúliakat) 
a HA-ra keltezte. Kőszegi F.36 a keszthely-apát-
dombi töredéket a BD végére — HAi elejére da
tálta. W. A. Brunn és H. Müller-Karpe koncep
cióját kiegészítve és továbbépítve — főként A. 
Tocik és J. Paulik37 nyomán — Betzler38 kifejti: a 
cakai típusú fibulákat nemcsak a HA periódusra 
tarthatjuk jellemzőnek, hanem már a korai urna-
síros kultúrában (BD) megjelenik. Vagyis egy 
hosszabb időintervallumban használták — ahogy 
ő fogalmaz — a fiatal urnasíros kultúráig. Elter
jedési területe nem határolódik el az Unter—Radl 
és Vösendorf típusok elterjedési területétől, ö sz -
szegzésként megállapítható, hogy fibulánk csak 
tág időhatár (BD — HA2, i.e. 12.—9. század) kije
lölésére alkalmas. A síregyüttes egészének vizs
gálata — a kerámiák bevonásával — szükségsze
rű, pontosabb eredményre vezet. Hiszen a faze
kastermékek formai változása mindenkor gyor
sabb a fémtermékek divatjának alakulásánál. Bár 
ez esetben — sírkerámiáról lévén szó — őrizhet 

bizonyos archaikus vonásokat. A két tárgykör 
(fém és kerámia) együttesen azonban használható 
eredményt adhat, elfogadható dátumot eredmé
nyezhet. 

Tagolt bögrénk (7. ábra 2.) párhuzamait a késő 
bronzkor első fele halomsiros kultúrájának ha
gyatékában találjuk meg. Németbánya szűkebb 
környékén: Mezőlakon, Farkasgyepű—Pörös-
erdő I.41 lelőhelyeken. Utóbbi anyagát — a régé
szeti topográfiában említett tévedésekkel4 2 — Kő
szegi F.43 és Patek E.44 a BD időszakra keltezik és 
a késő halomsiros, illetve az urnasíros kultúrák
hoz kötik. Távolabb a jánosházi tumulus 1. urnás 
sírjából ismeretes három hasonló példány.45 Tál
kánk (7. ábra 1.) földrajzilag is legközelebbi ha
sonmását (igaz, nagyobb méretben és kisméretű 
átfúrt füllel) Bakonyszűcs—Százhalomról közölte 
Patek E., a halomrészlet anyagát a BD periódusra 
datálta.46 

A fentiek alapján a II./1. halom 1. sírját a BD 
vége—HA\ periódusra keltezzük. Kulturális ho-
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vatartozásáról pedig egyelőre csak az alábbiakat 
jegyezzük meg; biztosnak tűnik, hogy a késő 
bronzkor jelzett időszakában — egy kulturális 
átmenetként értelmezhető periódusban4 7 — a Ba-
kony-vidéket és szűkebb környékét egy, addig a 
területen ismeretlen kultúrájú népesség szállta 
meg. Talán helyesebb lenne ezt az új régészeti 
anyagot és az azt létrehozó etnikumot a késő 
bronzkor Bakony-vidéki csoportjának neveznünk 
a sok félreértést tartalmazó késő halomsíros kul
túra jánosháza—farkasgyepui csoportja vagy a 
korai urnasíros kultúra megnevezések helyett.48 

Ennek a csoportnak egyik újabb lelőhelye a Né
metbánya felsőerdei dűlőben található I I . / l . ha
lom 1. sírja, amelyet azért láttunk szükségesnek 
mielőbb ismertetni, mert íibulatípusa először ke
rült elő temetkezésből és hiteles ásatásból ha
zánkban. 

Végezetül — röviden — ki kell térnünk a ha
lomépítés és temetkezési rítus feltárás során 
megfigyelni vélt momentumaira. 

A halom eredeti átmérője kb. 12,6—12,H m, a 
feltáráskor mért magassága 1,5 m, a késő bronz
kori felszínhez viszonyítva. A halom helyét a 
horhossal határolt terület már vízszintesebb ré
szén jelölték ki. Az É—D-i tanúfal D-i és a 
К—Ny-i tanúfal metszetében kb. 20 cm mély (a 
késő bronzkori felszín aljától) beásás volt megfi
gyelhető, amelynek körvonalát azonban a közel
ben álló fák gyökerei és a kevert talaj össze
mosták. Valószínűnek tűnik, hogy a megépítendő 
halom majdani kerületén egy árkot ástak. Ezt bi
zonyítja a halom közepén — a vízszintes met
szetben jelentkező — egységes, szürke homok. A 
halom feltöltésében pedig — a középső részen — 
a sárgásbarna agyagban szürke homokfoltok vol
tak. Ennek magyarázata: ahol — a függőleges 

„„ »» шт mm mm ят mm 

5. ábra. Az 1. sír bronzmellékletei restaurálás előtt, 
tisztítás közben (fotó: Murányi István) 
Abb. 5. Die Bronzbeilagen des 1. Grabes vor der 
Restauration (Angefertigt von István Murányi) 
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6. ábra. Az 1. sír bronzmellékleteinek röntgenfelvétele (készítette: Nánai János) 
Abb. 6: Die Röntgenaufnahme der Bronzbeilagen des 1. Grabes (Angefertigt von János Nánai) 

metszetből is látszott — hiányzik a szürke ho
mok, a halom mai kerületéről belülről — onnan 
került a feltöltés során középre, a sárgásbarna 
agyaggal keverten. 

Már a kijelöléskor és a föld felhordásának 
megkezdésekor — ami együtt járhatottt bizonyos 
kultuszszokásokkal4 9 — elszórták (vagy elszóró
dott?) néhány edény töredékét. Ezeket a DNy-i 
negyedben az ,,a" ponton (oldaltöredék — 110 
cm), , ,b" ponton (fenéktöredék — 150 cm), , ,c" 
ponton (három darab töredék — 150 cm) találtuk 

7. ábra. Az 1. sír kiegészített kerámiái 
Abb. 7. Die ergänzten Keramiken des 1. Grabes 

meg (2. ábra). A halom felhordása közben he
lyezték el a máglyán elégetett személy (szemé
lyek?) maradványait az 1. és 2. sírban. Ezután 
folytatták és fejezték be a halom építését. Az 1. 
és 2. sír elhelyezése — vagyis hogy a késő bronz
kori járószint felett voltak — megegyezik a Far-
kasgyepű-Pöröserdő I. halom sírjának helyzeté
vel és eltér a korabeli felszín alatt ásott (30 cm-
rel) bakonyszűcsi sírtól.51 A bakonyszűcsi sír rí
tusával megegyező, hogy az edénymellékletek itt 
is töredékesen — mintegy a szórt hamvakat fed
ve — kerültek a halomba, az 1. sír tálkáját és 
bögréjét kivéve. Az 1. és 2. sírt azonos szint
magasságban helyezték el, egyidöben történt el-
temetésre utal ez a tény. Az egyén (egyének?) 
nem- és kormeghatározását egy esetleges antro
pológiai vizsgálattól várjuk. 

A többéves feltárás után lesz majd csak meg
állapítható a temető használatának ideje és lesz 
elemezhető pontos kulturális hovatartozása. Ad
dig ebben a kérdésben nem alkothatunk meg
alapozatlan, elhamarkodott véleményt.5 2 

8. ábra. A fibulatipus elterjedése (Betzler nyomán, kiegészítve) • = lelőhelyek О = Németbánya 
Abb. 8. Die Verbreitung des Fibeltyps (nach Betzler, ergänzt) • = Fundstätten О = Németbánya 
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/. tábla: 1—5: Németbánya 1. sír bronzai I. Taíel: 1—5: Die Bronzefunde das 1. Grabes von Németbánya 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 

átm = átmérő 
fá = fenékátmérő 
fva = falvastagság 
h = hossáúság 
legn = legnagyobb 
m = magasság 
szé = szélesség 
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 
PHM = Pápai Helytörténeti Múzeum 
PHMA = Pápai Helytörténeti Múzeum Adattára 
AÉ = Archaeologiai Értesitő, Budapest 
AAH = Acta Archaeologica Academiae Scientiarium 

Hungaricae, Budapest 
S1A = Slovenská Archeológia, Nitra 
BETZLER = BETZLER, Paul: Die Fibeln in Süddeut

schland, Österreich und der Schweiz I, Prähisto
rische Bronzefunde XIV/3 . (München, 1969) 

Topográfia 4. = Veszprém megye régészeti topográfiája 
— A pápai és zirci járás (Budapest, 1972) 

1. A kistelepen egynapos szondázó ásatást végzett 
Mithay Sándor 1973. június 27-én. PHMA 925—74. 
Leletek: PHM 74.33.1—25. Ezúton is köszönöm szí
vességét,, hogy engedélyezte a dokumentáció és a 
leletanyag megtekintését. 
A korszakból Veszprém m. területéről mintegy 30 
olyan lelőhely ismeretes, ahol a halmok közelében 
telep is van. TORMA István: A Veszprém megyei 
régészeti topográfiai kutatások őskori vonatkozású 
eredményeiről = Veszprém megyei Múzeumok Köz
leményei, 8. (1976.) 76. 

2. Topográfia 4. 51 /1 . lelőhely. 
3. A Topográfia 4.-ből a l l . halomsírcsoport részben, 

a I I I . teljességgel kimaradt. 
4. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és a 

magam nevében itt ismételten szeretném köszöne
tünket kifejezni a vállalat dolgozóinak és vezetői
nek, külön: Fazekas János igazgatónak, Pataki Atti
la igazgatói tanácsadónak, Legeza Miklós üzemmér
nöknek és a Mikoviny Sámuel szocialista brigád 
tagjainak, kiemelve Oláh József geodéta nevét, aki 
nemcsak a már említett szerepet játszotta a lelő
hely előtörténetében, de ő készítette az új térképes 
felmérést, illetve a feltárás során szintezett. Külön 
meg kell említenem, hogy az ásatás költségeinek kb. 
95% -át a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat fedezte, és 
vállalta a mecénás szerepét a további feltárási sze
zonokban is. 

5. A szerző ásatási naplója PHMA 1000—84. 
6. TORMA op. cit. 77. 
7. A I I . /9 . halom ásatási naplónkban I./7.-ként szer 

pel, mivel a teljes felmérésre csak az ásatás végéi, 
kerítettünk sort. A további publikációkban és doku
mentációkban a most közlésre kerülő térkép számo
zását követjük. 

8. A karperecet az egyik munkás csákánya rongálta 
meg. 

9. A „csoportjai" megjelölés esetenként egy tárgyat is 
jelölhet. Ld. 1/5. folt. 

10. Az 1984. évi ásatás teljes anyagát az 1985. évben 
együttesen, a teljes restaurálás után leltározzuk be, 
azért nem szerepel írásunkban leltári szám említése. 

11. A bütyök a feltárás során sérült meg, a perem a 
restaurálás során mállott szét. 

12. MÉSZÁROS Gyula: Késő bronzkori kincslelet Dom
bóvár—Szarvasd pusztán = Szekszárdi Béri Balogh 
Ádám Múzeum Évkönyve, VIII—IX. (1979.) 21. 

13. JÓSA András—KEMENCZEI Tibor: Bronzkori hal
mazleletek = Nyíregyházi Jósa András Múzeum 
Évkönyve, VI—VII. (1965.) 31., 41. 

14. BETZLER 23—26. 
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15. MÁRTON Lajos: A magyarhoni fibulák osztályo
zása = AÉ XXXI. (1911.) 337., PATEK Erzsébet: Die 
Urnenfelderkultur in Transdanubien Budapest, 1968. 
85. Hampelre hivatkozva szintén Téthet (ma: Tét) 
közli lelőhelyként. 

16. SÁGI János: ös te lep a Balaton partján = AÉ XXIX. 
(1909.) 353—354. és 10. ábra с Két sírból (4. és 5.) 
került elő „tekercses fibula", amelyekről az ásató 
Már ton Lajosnak azt vallja, hogy ezek házból, a 
telepről valók, csak az azokba ásott sírok miatt vél
te utóbbiakhoz tartozóknak. Ld. MARTON op. cit. 
337. Betzler tévesen a lelőhelyet Románia területére 
teszi, összekeverve azt Apadombbal. 

17. Mint párhuzamot említi MARTON op. cit. 337. Saj
nos elkerülte Betzler figyelmét. A tárgy már az 
1954-es revíziókor sem volt meg az MNM-ben. A 
leltárkönvben azonban jó rajz található. Az MNM 
leltárkönyvében ez a bejegyzés áll: ő s k o r i bronz-
fibula speciális korongos fejjel, egyenes kilenc 
nyolcas csavaros szárral, rugós tövű, vastagodó láb
bal. Ketté van törve. H = 14 cm. Vétel Burger Sa
mutól, lelőhelye Szentendre. Lsz.: 52/1904. Ld. még 
PATEK op. cit. 85. 

18. Raktárleletből. Hátát hét darab nyolcas alakú huzal 
alkotja. H = 10,5 cm. KEMENCZEI Tibor: Újabb 
bronzleletek Borsod megyéből = Miskolci Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve VIII . (1969.) 28., 30. és 
XII . t. 4., ugyanő.: Die Spätbronzezeit Nordostun
garns. Budapest, 1984. 185. és CLXXXVIII. t. 14. 

19. BETZLER op. cit. 24. 
20. Ibidem 24. 
21. Ibidem 4. 
22. Ibidem 24. 
23. Ibidem 23. és 1. jegyzet 
24. Az ,,a" variációhoz tartozik: pl. Velem egyik töre

déke (MISKE Kálmán: A Velem Szt. Vid-i östelep. 
Bécs, 1907. 39. t. 7. és 15.), Németbánya, Kleinstet-
teldorf (BETZLER op. cit. 3. t. 33.), Bítov (RlHOV-
SKY, J.: К poznani starsí fáze kul tury stfedo-
dunajskych popelnicovych polí-velatické kultury 
= Sborník Cekoslovenské Spollecnosti Archeo-
logické 3. (1963) 15. t.), Szentendre, Caka, (PAULÍK, 
J.—TOCIK, A.: Vyskum Mohyly v Cake v Rokoch 
1950—1951 = S 1 A VIII . (1960.) 13. ábra 3.). A „b" 
variációhoz pl.: Aszód (HAMPEL József: A bronz
kor emlékei Magyarhonban, I. Budapest, 1886. XLI. 
t. 3.), Velem (MISKE op. cit. 39. t. 16.), Keszthely-
Apátdomb (SÁGI op. cit. 10. ábra c ) , Regöly 
(MARTON op. cit. I. t. 6.) 

25. BETZLER op. cit. 3. t. 33. 
26. PAULÍK—TOCIK op. cit. 13. ábra 3. 
27. KELEMENCZEI op. cit. 1969. XII . t. 4. es op. cit. 

1984. CLXXXVIII. t. 14. fotókon nem látszik. Itt is 
szeretném megköszönni Kemenczei Tibor szívessé
gét, hogy kérésemre a fibula tanulmányozását lehe
tővé tette. 

28. ZOLTAI Lajos: A debreceni-látóképi bronzkincs = 
Jelentés Debrecen Sz. Kir. Város Múzeumának 
és . . . Debrecen, 1927. V. tábla 

29. HAMPEL op. cit. XLI. t. 3. 
30. J. Filip és N. Aberg alapján ld. KUDRNÁC, L.: 

Popelnivocé hroby u Zvírotic na Sedlcansku = 
Archeologické Rozhledy, 11. (1950.) 223., 294. 

31. PITTIONI, Richard: Urgeschichte des ös te r 
reichischen Raumes Wien, 1954. 408—444. 

32. MÁRTON op. cit. 338. 
33. KEMENCZEI op. cit. 1969. 37. 
34. VINSKI, Z.—GASPARINI, К. V.: Prolegomena к 

statistici i kronologiji prehistorijskih ostava u 
Hrvatskoj i u Vojvodanskom podrucju sri jema = 
Opuscula Archaeologica I. (1956.) 86. 

35. PATEK op. cit. 85. 
36. KŐSZEGI Frigyes: Beiträge zur Geschichte der 



Ungarischen Urnenfelderzeit = AAH XII . (1960.) 
156—157. 

37. PAULÎK—TOCIK op. cit. 93. és PAULlK, J.: К 
problematike Cakanskej Kultúry v Karpatskej 
kotline = S lA XI. (1963.) 336. A nyolcasokkal ki
alakított hátú fibulát a BD—HAi időszakra keltezi. 

38. BETZLER 1., 6., 25—26. 
39. MARTON op. cit. szavai ma is megszívlelendők. 

,,. . . csak a lelet összességének mérlegelése alapján 
lévén lehetséges" a megközelítően pontos keltezés, 
hiszen ugyanaz a fibulatípus vidékenként eltérő 
időpontban lépett (léphetett) fel. MÁRTON op. cit. 
329. 

40. Topográfia 4. 159. és 5. t. 27. 
41. Ibidem 97. és 20. t. 3. 
42. Ibidem 94. 
43. KŐSZEGI op. cit. 144., 165. 
44. PATEK op. cit. 31. 
45. LÁZÁR Jenő: Hallstatt-kori tumulusok a Ság-hegy 

távolabbi környékéről = AÉ 82. (1955) 203. és 
XXX. t. 13., 14., 28. 

Der Fundort im nördlichen Bakony-Gebirge ist die 
Gemeinde Németbánya (Komitat Veszprém, Kreis 
Pápa). An der nördlichen Grenze des Dorfes in einer 
Höhe von 370—332 m befinden sich die 73 Hügel, die 
das Feld des Hügelgrabes bilden, auf einem bewaldeten 
Gebiet in der Nähe des Wassers . Neben den Grab
gruppen (I., II., III.) ist der eine Hügel wahrscheinlich 
eine Kleinsiedlung (III /5.) . 

Im Jahre 1984 wurden fünf Hügel freigelegt, diese 
sind die Hügel I I / l — 4 . und 9. (Abb. 1). Diese kurze 
Schrift befaßt sich nur mit dem 1. Grab des H / 1 . 
Hügels, der zwei Gräber enthielt, da eine Bronzebeilage 
eine Fibel vom Typ Caka ist. (I. Tafel 4., Abb. 5 und 6). 
Dieser Fibeltyp kam in Ungarn jetzt zum ersten Mal bei 
authentizierten Friedhofsausgrabungen vor. Das Grab 
enthält die Asche verstreut, wobei die Asche mit 
Bruchstücken von Gefäßen abgedeckt bzw. ein 
erhaltengebliebenes Schälchen und Töpfchen hinein
gesetzt wurde (Fleck 1/3. und 1/4., siehe Abb. 2). Im 

46. PATEK E.: Ein spätbronzezeitliches Grab in Bakony-
szűcs—Százhalom = AAH XXII . (1970.) 44., 47. 

47. BONA István: Tiszakeszi késő bronzkori leletek = 
Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve I I I . 
(1963.) 24., 28. 

48. A szakirodalomban Kőszegi F. és Patek E. nevével 
fém jelezhetők ezek az irányzatok. 

49. Már a késő bronzkorban elképzelhetők bonyolult 
temetkezési szertartások, amelyeket ugyan legújab
ban a HC2 időszakból figyeltek meg. Ld. erről: V. 
VADÁSZ Éva: Előzetes jelentés egy kora vaskori 
halomsír feltárásáról Süttőn = Communicationes 
Archaeologicae Hungáriáé 3. (1983.) 44—45. 

50. Topográfia 4.97. 
51. PATEK op. cit. 1970. 42. 
52. Ezúton is köszönetet mondok Bócz Gézáné, Koltai 

Orsolya és Fazekas Pál res taurátoroknak gyors és 
jó munkájukért , valamint Gelencsér Ferencnek gon
dos rajzaiért. 

Grab befanden sich noch die folgenden Bronzege
genstände: offenendiger Armreif (I. Tafel 1., Abb. 5 
und 6), Nadel (I. Tafel 2., Abb. 5 und 6), offenendiger 
Drahtreif (I. Tafel 3., Abb. 5 und 6), Bruchstück eines 
Armreifs (?) (I. Tafel 5., Abb. 5 und 6). Das Grab kann 
aufgrund der obigen Ausführungen auf das Endre von 
BD auf die Periode HA, datiert w e r d e n . 3 0 - 4 6 

Die Landkarte von P. Betzier, die die Verbeitung der 
Fibeln vom Typ Caka darstellt, wurde präzisiert. Als 
neue Fundorte kommen vor (Abb. 8): Szentendre 
(mitgeteilt von Marton und Patek)17, Tállya18 und Né
metbánya. Die wirkliche geographische Lage von 
Keszthely-Apátdomb negligiert den bei Betzier vor
kommenden einzigen rumänischen Fundort. 

Das gesamte Material der Ausgrabung von 1984 wird 
in kurzer Zeit in einer längeren Studie veröffentlicht 
werden. Die Freilegungen werden 1985 und 1986 
fortgesetzt. 

GABOR ILON 

DAS NEUERE AUFTRETEN EINES FIBELTYPS 
IM NORDWESTEN TRANSDANUBIENS 

(Vorläufige Meldung über die Flurausgrabung 
im Németbánya—Oberwald im Jahre 1984) 
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SÁGI KAROLY 

AZ ÖTVÖSPUSZTAI V. SZÁZADI SIR 

Dabronc (Veszprém megye) községhez tartozó 
ötvöspuszta két, vízérrel határolt, félszigetszerü, 
magas domb északi végén épült fel. A puszta ne
ve a török harcokban elpusztult ö t v ö s falu em
lékét őrzi, melynek helyére települt.1 

1967. május 9-én a majorudvarban létesített új 
villanyvezeték legészakibb oszlopa gödrének ásá
sa során nyújtott helyzetű női csontvázas sir ko
ponyáját és mellkasi részét találták meg. Az osz
lopgödör területére eső vázrészeket a munkások 
megsemmisítették. A koponyától északra sötét
szürke korsó állott, amit a találók összetörtek és 
a gödör földjével kidobták cserepeit. A cserepe
ket a véletlen jóvoltából éppen a helyszínre ér
kező Dobrovits László főmérnök összeszedte és a 
Balatoni Múzeumba juttatta, azzal az üzenettel, 
hogy a cserepek csontvázas sír mellékletéből 
kerültek elő. 

A múzeumba került cserepek könnyű kézi
korongon készült, besimított díszű, nyakgalléros 
korsó darabjai voltak, így egy ritka, V. századi 
sír előkerülésével számolhattunk. 

Az értesítés nyomán már másnap ellenőrizhet
tük a lelőhelyet. Megérkezésünk előtt a gyerekek 
az oszlopgödörből indulva, befúrtak a csontváz 
medencéjéhez és onnét egy nagy ezüst csatot 
piszkáltak ki, melyet sikerült megszereznünk. Ezt 
követően a villanyoszlop gödrének kidobott föld
jét vizsgáltuk át, és abban két, kisméretű, ara
nyozott ezüsfibulát találtunk. Az egyik fibulát az 
ásó kettészelte. Mintkét fibula félköríves fejű, 
háromgombos példány volt, az oldalsó gombok 
azonban mindkettőről hiányoztak. A kidobott 
földben csak két oldalgombot találtunk meg, a 
másik két gomb nem került elő, ezenkívül a kor
só fülének darabjai mellett apróbb, jelentéktelen 
borostyánszilánkokat is találtunk. A váz nyakán 
borostyánkő nyaklánc lehetett. 

A villanyoszlop gödrének falában jól látszott a 
korsó lenyomata, helyét ennek megfelelően rög
zítettük az in situ, bolygatatlanul fekvő vázré
szekkel együtt. A vázrészek alatt és felette is 
barnás elszíneződést észleltünk. A korhadékból 
vett minta alapján Füzes Miklós birkagyapjúból 
készült nemezt határozott meg, a halottat tehát 
nemeztakaróba burkolva temették el. A boly
gatatlanul maradt alsó karok szerint a halott kar
jait a test mellett kinyújtották. 

Mivel Magyarország régészeti topográfiája so
rozat harmadik, határidős kötetének terepbejá
rási munkái folytak akkor, a váz alsó lábszárait 
nem tárhattuk fel, későbbi időre halasztva a sír 

teljes kiásását. A fontos leletek rajzát, mint V. 
századi gazdag női sír mellékleteit, be is mutat
tuk aztán kötetünkben2 . 

1970 tavaszán sikerült újból feltárnunk a sírt. 
Ennél a munkánál Füzes Miklós archaeobotanikus 
és Horváth László régész kollégák is jelen vol
tak. A sír környékének ásatással történő vizsgá
latára módunk nem volt. A sír közelében, a ma
jorudvart észak—déli irányban átszelő út friss 
árkai sírt nem jeleztek, de a közeli kút mellett 
ásott nagyméretű ciszterna gödre is üresnek bizo
nyult. A sír vagy magányos volt, vagy egy ki
sebb sírcsoporthoz tartozott. Az V. századi gaz
dag népvándorláskori temetkezések esetében ez 
szinte általános, aminek etnikumjelző szerepe 
nincs. Annyit tudunk, hogy a keleti germánok 
törzsei közül egyedül a keleti gótok azok, akik
nél ezt a szokást megtaláljuk.* Ez esetben a hu
nok hatására gondolhatunk. 

Az ötvöspusztai sírról 1970. évi ásatásunkon 
megállapítottuk, hogy padmalyos volt. A major
udvar 20 cm vastag, új keletú feltöltése alatt 22 
cm vastag humuszréteg feküdt, ami sárgás ho
moktalajra települt. A sírakna indítását a humusz 
alatt észleltük, ahol 70 cm szélességgel mélyült 
lefelé. 115 cm mélységig ásták meg az aknát, ahol 
azonban 65 cm-re szűkült össze. Itt ívesen mé
lyülő padmalyt vágtak a sírakna nyugati falába. 
Az 55 cm széles padmaly fenékszintjét 175 cm 
mélységben értük el. 

A padmaly és a sírakna találkozásánál 18 cm 
vastag és 50 cm hosszú, sötét elszíneződést talál
tunk, a padmaly felett. A padmalyt beszakadás 
ellen védő ácsolat korhadéka volt ez. Padmalyt 
védő ácsolattal a magyar néprajzi irodalomban 
is találkozunk.4 Az ötvöspusztai sír metszetrajzát 
az 1. sz. ábrán mutatjuk be. 

A 70 cm, illetve 65 cm széles sírakna 235 cm 
hosszú volt. Hasonló volt az akna nyugati oldalán 
nyitott padmaly hossza is. A padmalyban fejjel 
északnak, lábbal délnek fektetett női váz volt, a 
test mellett kinyújtott karokkal . A váz hosszát a 
bolygatás miatt mérni nem tudtuk. A váz hosz-
szát az in situ talált vázrészek alapján 155—160 
cm-re becsülhetjük. A váz nemével kapcsolatos 
megállapításunkat a két fibula, a nagy ezüst csat 
és a gyöngysorra utaló borostyánkő szilánkok is 
alátámasztják. E tárgyak a V. századi germán női 
viselet jellegzetes tartozékai.5 Az in situ talált 
vázrészek alapján a csontváz tájolása 22°-kal tér 
el az észak—déli iránytól kelet felé. 

Említettük, hogy a halottat nemeztakaróba 
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7. db/a. Az ötvöspusztai sír keresztmetszete 
Abb. 1. Querschnitt des Grabes von ötvöspuszta 

göngyölve temették el. A csontváz lábrészénél a 
nemez korhadékai alatt és felett is egy sötétebb 
elszíneződést is észleltünk. Ebben a sötétebb kor-
hadékrétegben faszénmaradványok is előfordul
tak. Ebből a korhadékrétegből vett minták alap
ján Füzes Miklós vizsgálata arra az eredményre 
vezetett, hogy ez a sötétebb réteg a koporsó fá
jának pusztulásából képződött. Füzes Miklós 
megállapítása szerint a koporsó nem deszkából 
készült, hanem tölgyfa törzsből faragták ki. A 
koporsó alakjának és nagyságának megállapítá
sához sajnos mérhető részek nem adódtak. 

A tölgyfatörzsből faragott koporsók kérdésével 
a vörsi langobard temető koporsói esetében fog
lalkozhattunk.1 ' 

Az ötvöspusztai sír alaprajzát a 2. sz. ábrán 
mutatjuk be. Az 1970. évi ásatás során újabb lelet 
nem került elő. 

Az ötvöspusztai sír fibulait nem találtuk in 
situ. A villanyoszlop gödrének ásása során a váz
részeket annyira összetörték, hogy az oxidnyo
mok alapján sem következtethettünk a fibulák 
síron belüli helyzetére. A kor hasonló fibulait a 
vállakon, fejjel lefelé fordítva hordták,7 így lehe
tett ez az ötvöspusztai sír esetében is. 

Mindkét fibulát ezüstből öntötték. Az íves fej 
közepén levő profilált gombot együtt öntötték a 
fibulával, az oldalgombokat külön készítették és 
utólag szerelték fel. Az ép fibula hossza a gomb
bal együtt 6,75 cm, az ásóval kettészelt darab 
hossza a fejen levő gombbal együtt 6,95 cm. Az 
azonos technikával és díszítéssel készült, párt 
alkotó fibulákat tehát nem egy öntőminta felhasz
nálásával készítették. 

ön té s után átvésték a darabokat. A gombok 
középső tagjának gerincét és a fibula széleit, a 
fej és láb egyes részeivel egyetemben félgömbös 

végű poncolóvésővel bevert pontsorral díszítet
ték. A fibulák kengyelének gerincén nielló díszí
tés húzódik végig. Joachim Werner az acquasan-
tai fibulával kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
nielló nem szokatlan jelenség az V. századi ger
mán iparművészet alkotásai között.8 László Gyula 
a niellót mediterrán örökségnek tartja9. 

A fibulák fedőlapját és a gombokat tűzaranyo-
zással látták el. Tűzaranyozásnál arany és higany 
keverékével, foncsorral kenték be az aranyozan
dó felületet, majd a tárgyat hevítették. Hő hatá
sára a higany elpárolgott, az arany meg szilárdan 
a felületre tapadt.10 

Az így elkészített fibulákra felszerelték a vas 
tűszerkezetet, amelynek nyomait a találáskor 
még megfigyelhettük, a restaurálás során azon
ban, sajnos, megsemmisültek ezek. A tűszerkezet 
rugójának vastengelye a fibulafej hátlapján ki
képzett füleken (3. ábra, 1—2) húzódott át, és 
erre a tengelyre húzták rá az oldalgombokat. Az 
1,35 cm hosszú oldalgombok tengelyükben át 
vannak fúrva. A tűszerkezetet tartó vastengely 
végeinek elkalapálásával biztosították az oldal
gombok szilárd fekvését. 

Mint említettük, csak két oldalgombot talál
tunk meg. Ezeket a gombokat az ép fibulával 
kapcsolatban mutatjuk be (3. ábra, 2), bizonyta
lan azonban, hogy melyik fibula tartozékai vol
tak? Az ötvöspusztai fibulák közül az ép példány 
színes fényképét korábban bemutathattuk már ." 

Az ötvöspusztai fibulák közeli analógiáját az V. 
század második feléből származó acquasantai ke
leti gót temetőből ismerjük.12 Az acquasantai fi
bula oldalgombjai hiányoznak, azonban bolyga
tott sírból került elő, bizonytalan tehát, hogy 

2. ábra. Az ötvöspusztai sír alaprajza 
Abb. 2. Grundiss des Grabes von ötvöspuszta 
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3. ábra. Az ötvöspusztai sír leletei Abb. 3. Die Funde des Grabes von ötvöspuszta 
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ilyen csonkán használták. A fibulát Joachim 
Werner a Diergardt-gyűjtemény egy lelőhely 
nélküli darabjával veti össze,13 és megjegyzi, 
hogy az acquasantai példány a dunai háromgom
bos fibulákkal közelebbi rokonságban van, mint 
az itáliai keleti gót fibulákkal. Ennek igazolására 
közli a dunai analógiákat is.14 Zdenko Vinski 
újabb közlése alapján az ötvöspusztai fibulák 
párhuzamai közé egy közép-itáliai darab 1 ' és a 
sokolnicei fibula16 is beilleszthető. Az utóbbinak 
közeli párhuzama s szekszárd-palánkapusztai fi-
bulapár.17 

Az ötvöspusztai sír fibulái (3. ábra, 1—2) alap
ján arra gondolhatunk, hogy a sír a keleti gótok 
470/47l-es elvándorlása előtt került a földbe. 

Egy nagy ezüstcsat (3. ábra, 3) is tartozik az 
ötvöspusztai lelethez. A csat a medence tájáról, 
bolygatás következtében került elő. Teljes hosz-
sza 8,9 cm, a befogólemez 5,1 cm hosszú és 3,3 
cm széles. 

A téglalap alakú befogólemez 0,9 cm vastag 
ezüstlemezből készült. A díszítetlen közepű fedő
lap szélei vissza vannak hajtva a hátlapig, a csat
lakozó éleken a forrasztás nyoma megfigyelhető. 
A befogódoboz 0,4 cm magas, zárt, amit a fedőlap 
szélein elhelyezett négy nagy, kúpos fejű szeg 
fog össze. A szegek végződéseit a hátlapon el
kalapálták. Ez a megoldás meghatározza az öv 
anyagának vastagságát is, ami 1 mm alatti érté
ket ad. Azt az övet, amelyhez ez a csat tartozott, 
csak textíliákból képzelhetjük el. Az öv széles
ségét a befogólemez 3 cm-ben határozza meg. 

A befogólemez fedőlapját két, párhuzamosan 
bekarcolt árkolás szegélyzi. Az árkolások és a 
lemez széle közti területen reszelővel előállított 
ferde mélyedések zsinórdíszt adnak. Az ovális 
csatkeret kerek átmetszetü és a tengely felé kes
kenyedik. A keret tengelyén az erős kopásnyom 
hosszabb használatra utal. 

A csattövis háromszög átmetszetü és ráhajlik a 
csatkeretre. Hátsó oldala ívesen kivájt. A csat
tövis indításánál három párhuzamos bordát talá
lunk, a csatkeretre hajló hegy stilizált állatfejben 
végződik. Az állatfejet bekarcolt ferde vonalak 
díszítik. Ez a rész is kopott a hosszú használattól. 

Az ötvöspusztai öv, mint említettük, textíliá
ból készült, amire a dobozszerű befogólemez 
alapján következtethetünk. A befogólemezben 
fabetét lehetett, és az biztosította a textilöv fek
vését. Az öv anyagát a fémsók által konzervált 
maradványok alapján lenvászonnak határozta 
meg Füzes Miklós. 

Az ezüstcsat tövisén és attól 5 cm-re a befogó
lemezen 0,98 cm átmérőjű, kerek vas-oxid-nyo
mokat észleltünk. Arra következtetünk ebből, 
hogy a textilöv lyukait kis, kerek vasgyűrükkel 
bélelték ki, hogy a csattövis ne rongálja az övet 
(3. ábra, 3a). Az öv lyuktávolságai természetesen 
sűrűbbek lehettek, de meghatározásukhoz ada
tunk nincs. 

Az ötvöspusztai textilöv nem egyedülálló. A 
IV. század végére datált lébényi gazdag sírral idő
ben összefüggő leletekben tűnnek fel a zárt, do
bozszerű befogóval szerelt csatok, '* amelyek a 
hun kori leletanyagban is gyakoriak,1 9 de ha
sonló megoldást találunk a hazai és itáliai keleti 
gót csatoknál is.20 A dobozszerű befogólemezt a 

gepida csatoknál21 is megfigyelhetjük. A textilöv 
széles körben elterjedt viseleti sajátosság az V. 
században. A divat terjedését elősegíthette, hogy 
tenyérnyi, négy sarkán átfúrt falap segítségével 
készültek a textilövek. Az egyszerű eszköz szí
nes, mintás öv szövését is lehetővé tette.22 

A. Götze a gót csatokat tárgyaló munkájában 
a legkorábbi, ,,A" típusba sorolja a nagy, tégla
lap alakú befogólemezzel szerelt példányokat, 
amelyeknél a befogadólemez közepe nincs áttör
ve vagy díszítve. Négy nagy kúpos fejű szeg erő
síti ezeket a csatokat az övhöz. A csatkeret díszí
tetlen, a keretre hajló csattövis alul kivájt és 
vége stilizált állatfejben végződik. Götze a bre-
sciai csatot tekinti a típus legkorábbi darabjá
nak.2 ' Volker Bierbrauer a bresciai csatot lelet
összefüggései alapján az V. század közepére ke-
letezi és adja a típus Kárpát-medencei párhuza
mait is.24 Zdenko Vinski egy hasonló salonai 
csatot a VI. század első évtizedeire keltez.2 ' 

Az ötvöspusztai sírból egy sötétszürke színű 
korsó töredékei is előkerültek. A törésfelületek 
új keletűek, és világosan bizonyítják, hogy a 
korsót a villanyoszlop gödrének ásása során tör
ték darabokra. A simított felületű és besimítások-
kal díszített korsó zömök alakja nem szabályos, 
oldalai nem részarányosak (3. ábra, 4), A korsó 
hasi részén függőleges besimításokat látunk. A 
vállon, ott, ahol az egyosztatú szalagfül a vállra 
támaszkodik, szalagszerü sáv fut körbe. Az eny
hén tölcséres nyak közepét ,,gallér" díszíti, innen 
indul ki az edény füle. A gallér és a spirálvona
lakkal díszített mező közti részen is függőleges 
besimításokat láthatunk. A darabokból összera
gasztott korsó magassága 17,2 cm, szájának át
mérője 9,1 cm, talpának átmérője 7 cm. 

Az edény alakja, talpának összedolgozása az 
oldalfalakkal önmagában is elárulja, hogy dara
bunk nem készült a késő római világban nálunk 
általánosságban használt lábbal hajtott fazekas
korongon. Törött állapotban jól megfigyelhettük, 
hogy az edény testét hurkákból építették fel, a 
fazekas az edény belsejében nem simította el eze
ket a hurkákat, csak összenyomkodta azokat. 
Munkája közben körmei — amelyek határozottan 
férfikézre utalnak — a lágy anyagba mélyedtek, 
ujjlenyomata is megfigyelhető az edény belsejé
ben. Az edény összeragasztása előtt fényképen 
rögzítettük ezeket a jelenségeket, amiket a 4. sz. 

Abb. 4. Die Innenfläche des Kruges von ötvöspuszta 
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ábrán mutatunk be. Fényképünk olyan technikai 
sajátosságokat dokumentál, amely a kézzel haj
tott, könnyű fazekaskorong használatát bizo
nyítja.26 

Azzal a korsótípussal, amelyhez az ötvöspusz
tai darab (3. ábra, 4) is tartozik, Alföldi András 
foglalkozott részletesen. Az analógiák széles körű 
felsorolása mellett arra a következtetésre is rá
mutat, hogy a korsótípus előzményei a hunok 
feltűnése előtt jelentkeznek már a Kárpát-meden
cei szarmata anyagban. A korsótípus a hunok 
Kárpát-medencei uralma idején széles körben 
terjedt el, de a hun uralom után is kimutatható 
még.27 A típus újabb előfordulásait Kovrig Ilona 
sorolja fel. Párducz Mihály a hun kori kerámia 
X. típusának ,,A" változataként tárgyalja a kor
sóformát és adja annak elterjedését is.2 

Alföldi András, mint említettük, szarmata ere
detre gondol a típussal kapcsolatban. Póczy Klára 
egy intercisai példány alapján a Pontus vidékén 
keresi a típus eredetét.30 Párducz Mihály is ezt a 
nézetet fogadja el.31 

Az ötvöspusztai korsó fazekasa nem folytatta 
a késő római világ fazekasainak fejlettebb szintű 
szakmai gyakorlatát, hanem új és a múlthoz vi
szonyítva alacsonyabb szintű technológiát alkal
mazott. Ez önmagában is a késő római világtól el
térő etnikumra utal. 

A sírforma igen lényeges az etnikum meghatá
rozásánál. Az ötvöspusztai sír (1. ábra) padma-
lyos volt. Padmalyának kiképzése a keszthelyi 
téglagyárban talált hun kori gyermek sírjával32 

azonos. Újabban Bakay Kornél általunk ismeret
len okból és alapon megkérdőjelezi a keszthelyi 
sír padmalyos voltát33 — amit természetesen nem 
fogadhatunk el. Igazunk bizonyítására a keszt
helyi sír keresztmetszetét korábbi közleményünk 
alapján34 az 5. sz. ábrán mutatjuk be. 

A padmaly kiképzése mellett azonos volt az 
ötvöspusztai és keszthelyi sír esetében a sírok 
észak—déli tájolása is. Mindkét sírban a kopo
nya északi szomszédságában helyezték el az 
edényt is. Itt annyit kell még megjegyeznünk, 
hogy a Volga vidéki szarmaták padmalyos sírjai 
is észak—déli tájolásúak.35 Az észak—déli tájo
lás, a koponyánál elhelyezett edénymelléklet a 
hazai hun kori anyagban padmaly nélküli, egy
szerű veremsírok esetében gyakori , aminek elter
jedését korábban összegyűjtöttük már.36 A felso
rolt anyaghoz az újabban előkerült lengyeltóti 
sír is kapcsolható még.37 

A keszthelyi sír korát a hunok pannóniai ural
ma idejére, 433—453 közti időre kelteztük.38 A 
keszthelyi sírral újabban Erwin Keller foglalko
zott, aki a sírok torquesét férfi- és fiúsírok jel
legzetes mellékletének határozta meg.39 

Amennyire a hosszú életű tárgytípusok alapján 
keltezni lehet, az ötvöspusztai sír későbbi a 
keszthelyinél, de a keleti gótok kivonulása — 
470/471 — előtt került a földbe. 

Régebben alán, illetve szarmata népességhez 
kapcsolták a padmalyos sírokat.40 Az újabb vizs
gálatok, főleg M. I. Vjazmityina munkája alap
ján40 szarmata etnikumhoz köthetjük ezt a sír-
formát. 

A keszthely-dobogói késő római temető pad
malyos sírjai mellett az intercisai temetőből is 

5. ábra. A keszthelyi sír keresztmetszete 
Abb. 5. Querschnitt des Grabes von Keszthely 

ismerjük ezt az érdekes sírformát.43 Pannóniától 
nyugatra padmalyos sír nem került még elő ró
mai temetőből. Alapvetően hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy ezek a késő római sírok nincsenek 
semmi kapcsolatban Keszthely környékének V. 
századi hasonló sírjaival. A késő római padma
lyos sírok tájolása a romanizáció hatására nyu
gat—keleti, a keszthelyi és ötvöspusztaié ezzel 
szemben észak—déli. A pannóniai késő római 
sírokban szegényes és szokványos mellékletanya
got találunk, amiből nem fakadhat az V. századi 
padmalyos sírok mellékletgazdagsága. A keszt
helyi sír torquese Nyugat-Szibériától Közép-
Európáig követhető nyomon.4 4 Az ötvöspusztai 
sír korsója pontusi eredetű, amely a késő római 
világban szokásos nehéz (lábbal hajtott) fazekas
korong helyett könnyű (kézzel hajtott) korongon 
készült. Az ötvöspusztai sír említett germán vise
leti sajátosságait sem magyarázhatjuk a helyi 
elemek közvetítésével. A keszthelyi sír lábbeli 
csatjai45 jellegzetes hun kori darabok,46 viselé
sük, Bakay Kornél szerint,47 a Volga vidékétől 
Spanyolországig követhető nyomon. A rómaiak 
és romanizált elemek viseleti anyagából ezek a 
darabok hiányoznak. 

A keszthelyi és ötvöspusztai padmalyos sírok 
új, szarmata etnikum betelepülését jelzik vidé
künkre, Attila uralma idején. Az etnikai bővülést 
igazolja a keszthely-gátidombi lovas temetke
zés48 is. Ez a sír 1895-ben került elő, leletkörül
ményeiről sajnos nincs tudomásunk. 

Egy új etnikum hagyatékát láthatjuk abban a 
bronz tükörtöredékben, amelyet a század elején 
találtak Zalavár határában, Balatonhídvégen.49 

A publikálatlan lelet rajzát a 6. sz. ábrán mutat
juk be. A töredék 6,7 cm átmérőjű. Az enyhén 
domború tükör hátoldalán kis, zsinórátfüzésre 
alkalmas fül van a középpontban. A fültől suga
rasan induló bemélyedéseket kör alakú árkolás 
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6. ábra. Bronz tükörtöredék Balatonhidvégről 
Abb. 6. Bronsenes Spiegelfragment von Balatonhidvég 

fogja körül. A tükör szélét sugarasan elhelyezett 
árkolások díszítik. 

A tükörtöredéket 1905-ben találták szőlőforga
tás közben, őskori cserepekkel együtt. Az utób
biakat Kuzsinszky Bálint írta le, a tükörtöredék
ről azonban nem tesz említést.50 A Balatoni Mú
zeum leltárkönyve őskori cserepekkel tartja nyil
ván a tükörtöredéket, ami őskori gödörbe ásott 
hun kori sír maradványa lehet, ugyanis Joachim 
Werner utal arra a Kárpát-medencei temetkezési 
szokásra, hogy ezeket a tükröket összetörve tet
ték be a sírba.51 A sír egyéb mellékletéről nincs 
tudomásunk. 

A balatonhídvégi tükörtöredék Werner sze-
rinti' a Cmi-Brigetio csoportba tartozik, amely 
Attila itteni uralmának idejére keltezhető. 
Joachim Werner leletanyagát Barkóczi László és 
Salamon Ágnes szabadbattyáni sírokban talált — 
hasonló típusú — tükörtöredékek alapján további 
darabokkal egészítették ki.54 A szóban forgó tük
röknek gyakorlati rendeltetés mellett apotro-
päikus erőt is tulajdonítottak.55 

A magyar néprajzi anyagban is megtaláljuk azt 
a-szokást, hogy haláleset után annak a szobának 
a tükrét, ahol a halottat felravatalozzák, fekete 
anyaggal fedik le, vagy megfordítják.06 A szokás 
okát ma nem tudják már, de aligha lehet vitás, 
hogy a tükör egykori , bűvös erejére utaló, tartal
mát vesztett cselekménnyel van dolgunk. 

Keszthely környék 433 utáni, az új uralkodó 
réteggel összefüggő, etnikai bővüléssel kapcso
latban említhetjük azt a Török Gyula által emlí
tett ,,gót" fibulát is, melynek leltári számát is 
megadja.57 A Török Gyula által adott leltári szám 
alapján az említett fibula fenékpusztai lelet, a 
leltárkönyv a fibula rajzát is adja. A rajz alapján 
a Török által említett fibula azonos azzal, ame
lyet Kuzsinszky Bálint is bemutat, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az erőd egyik épületében talál
ták darabunkat. A szóban forgó fibula közelebbi 
lelőhelyét Csák Árpád újságcikke alapján tudjuk 
meg,59 amely szerint 1904-ben szőlőforgatás köz
ben, az erőd délkeleti sarkában találták azt, 
egyéb leletekkel. A fibulával együtt előkerült 
kétélű vaskard és az egyéb anyag az erőd 455-re 
keltezhető pusztulásával van kapcsolatban.60 

A második világháború idején a Balatoni Mú
zeum anyagával együtt a szóban forgó fibula is 
megsemmisült.01 Kuzsinszky Bálint említett fény
képe alapján az ún. Villafontana típusba sorol
ható. A típus már 400 körül élt.62 A fibula hosszú
sága a leltárkönyv szerint 6,8 cm volt. A kismé
retű fibulák az V. század derekára jellemzőek,6л 

így a fibula kapcsolata a 455-ös pusztulással el
fogadhatónak tűnik. 

Radnóti Aladár fenékpusztai ásatásai során ma
gányos, torzított koponyás, melléklet nélküli sírt 
talált a keleti erődfal külső oldalán.64 Ezt a mel
léklet nélküli, torzított koponyás sírt feltételesen 
tehetjük csak Attila idejére, mivel a koponya
torzítás szokása túlélte a hunok pannóniai ural
mát.65 

Az Attila uralma idején Keszthely térségétől 
délre jelentkező, hunokra utaló leletanyagot, a 
lengyeltóti, táskái sírt és a zicsi aranycsatot Ba-
kay Kornél foglalja össze.66 

A 430-as évektől számolhatunk Kelet-Pannonia 
hun megszállásával,67 amit 433-ban szerződéssel 
is rendeztek.68 László Gyula szerint69 a hunok 
vazallusok gyűrűjével vették körül magukat. A 
hunok pannóniai uralmának kezdeti idejében ke
rültek a Dunántúlra a sadagok,70 akiket pannon 
területre telepített hódolt népnek tekinthetünk. 
Alárendelt helyzetüket magyarázza, hogy az 
Attila halálát követő hatalmi harcokba nem avat
koztak be, és a nedaói csata után is lakóhelyükön 
maradtak.71 

Nagy Tibor szerint72 a sadagok a Dunántúl 
északkeleti szögletében, a Duna-kanyarnál lak
tak. Várady László szerint73 a sadagok a Balaton
tól északnyugatra laktak, a keleti gót szállásterü
let szomszédságában. A magunk részéről Várady 
nézetét tartjuk valószínűnek, hiszen Jordanes 
tudósítása szerint74 a keleti gótok 467-ben meg
támadták a sadagokat,75 ami a két nép szomszéd
ságára utal. 

A keleti gótok pannóniai letelepedését Jorda
nes beszéli el:76 „nam Valamer intra Scarniungam 
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et Aqua Nigra fluvios, Thiudimer iuxta lacum 
Pelsois, Vidimer inter utrosque manebant". 

Jordanes topográfiai adatai közül a Scarniunga 
és Aqua Nigra nem azonosítható Pannónia ismert 
császárkori folyóneveivel.77 A szövegében emlí
tett Pelsois tó kétségtelenül a rómaiak lacus Pel-
sója. így tekinti Graf András is, aki az antik auk
torok segítségével kimutatja, hogy a dunántúli 
Fertő és Balaton tavakat egyaránt lacus Pelso 
néven említik a különböző szerők.78 A lacus Pelso 
kettős jelentése az oka, hogy több kutató, így 
Alphons Barb,79 Graf András, vagy legújabban 
Herbert Mitscha-Mährheim81 a Fertő tó környé
kén keresi Thiudimer népének szállását. 

Jordanes bizonytalan földrajzi adatai következ
tében a kutatók többsége a történeti események
ből igyekszik megrajzolni a keleti gótok pannó
niai letelepedését. Általában Thiudimer és Huni-
mund konfliktusát82 veszik alapul, és az ezt köve
tő sveb—skir támadás — amely Valamer ellen 
irányult — alapján83 a Balatontól északra, észak
nyugatra keresik Valamer szállását, Jordanes 
Pelsois tavát meg a Balatonnal azonosítva kapják 
meg Thiudimer telephelyét. Sebestyén Gyulától84 

kezdve, Wilhelm Ensslinen85 át Ludwig 
Schmidtig86 a kutatók hosszú sorát említhetnénk 
még ezzel a nézettel kapcsolatban. 

A vonatkozó történeti források és események 
gondosabb mérlegelésével Alföldi András 1926-
ban egészen másként rajzolta meg a keleti gótok 
pannóniai letelepedését. Alföldi szerint87 Vala
mer a Dráva—Száva közén, az egykori Pannónia 
secundában, Sirmium székhellyel szállt meg. 
Thiudimer a Balaton környékén foglalt szállást, 
és a kettő közül Vidimer népe talált új hazát. 

Várady László szerint88 a keleti gótok 455 utáni 
története biztosan utal telephelyükre. Várady lé
nyegében Alföldi nézetét fogadja el, csupán Vidi
mer szálláshelyével kapcsolatban módosít. Vára
dy szerint Vidimer a Dráva vonalán települt a 
Karasica völgyéig, tőle keletre lakott Valamer 
népe. Thiudimer gótjainak birtokai Várady sze
rint a Balatontól a Dráváig nyúltak le. 

Nem kívánunk Váradyval vitatkozni, csupán 
megjegyezzük, hogy már Salamon Ferenc úgy 
gondolta, hogy katonai szempontok keresendők 
a keleti gótok pannóniai letelepedésének hátteré
ben.89 Salamon Ferenc felvetését magunk is jo
gosnak tartjuk, hiszen Valamer Attila legszűkebb 
környezetéhez tartozott,90 jól ismerte tehát a 
Kárpát-medence földrajzi és katonai viszonyait. 

Hozzátehetjük ehhez, hogy Alföldi András 
utalt már a keleti gótok és gepidák ellentétére, 
ami miatt a hunok a Fekete-tenger vidékéről nem 
vonulhattak fel Dacián át a keleti gótok ellen.91 

Az említett ellentét régi keletű, amit fokozott az, 
hogy a keleti gótok fegyvere kényszerítette be 
a gepidákat a hun államszövetségbe.92 A nedaói 
csata után a Tisza—Maros vidékén élő gepidák95 

lezárták a Dacia irányából érkező kelet—nyugati 
irányú utakat. Jordanes két ilyen útról tud. A 
gepidák fegyveres erejét Nedao bizonyította 
már,95 így Alföldi András tézise: a keleti gótokat 
támadó hunok egyetlen felvonulási lehetőségéről, 
a Duna vonaláról,90 teljesen jogos. 

A Dráva—Száva közén két hun támadás érte 
Valamert.97 A Hunimund által kezdeményezett 

sveb—skir támadás, Alföldi András szerint, a 
Duna—Tisza közén vonult fel Valamer ellen. A 
Pannónia ellen irányuló 374-es markomann— 
szarmata betörés is ezen az útvonalon jutott el a 
Dráva—Száva közére.100 

Az említett gepida—keleti gót ellentétet figye
lembe véve, Vidimer pannóniai szállásterületét a 
mai Dunaszekcso táján kereshetjük, a gepida 
erőkkel szemközti Duna-szakasznál. A Tisza Sze
gednél összeszűkülő ártere kelet—nyugati i rányú 
utat jelöl ki, ami Dunaszekcso táján, az antik 
Lugiónál érte el a Dunát.101 A gepida támadás ve
szélye és lehetősége folytán képzeljük el itt és 
nem Várady által jelölt helyen Vidimer szállását. 
Egyébként ez jobban meg is felel Jordanes ,,inter 
utosque" kitételének. 

Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a keleti 
gótok királyai Pannónia katonailag exponált 
pontjait szállták meg, úgy Thiudimer balatoni le
telepedését sem tarthatjuk véletlennek. A ró
maiak aquincum—itáliai útja Fenékpusztánál érte 
el a mainál nagyobb Balatont.102 A fontos út bala
toni átkelőjére hatalmas római erőd ügyelt fel. 
Ezt az erődöt a keleti gótok 455 őszén elfoglalták 
és feldúlták,103 majd 456 tavaszán óriási munká
val helyreállí t tatták azt. A munka volumene 
olyan nagy, hogy azt csak erős központi hatalom 
akaratával magyarázhatjuk, és nyugodtan levon
hatjuk a következtetést: a fenékpusztai, kijavított 
erőd lett Thiudimer balatoni központja.104 

Itt kell elmondanunk, hogy Valamer és Thiudi
mer szállása olyan távolságban volt egymástól, 
hogy az első, hunokon aratott győzelem után a 
hírnök még aznap Thiudimer udvarába érke
zett.105 Ez nyugodtan elfogadható, hiszen olyan 
adataink vannak, hogy 1893-ban két huszártiszt 
13 óra alatt lovagolt Gyuláról Debrecenbe. A 138 
km-es távolságot lóváltás nélkül tették meg.106 

Valamer hírnöke váltott lovakkal is haladhatott, 
hiszen útja keleti gót szállásterületen vezetett át. 
Egyébként 1904-ben egy huszártiszt 12 óra alatt 
ért lóháton Pécsről Keszthelyre.107 Ugyanazon az 
útvonalon haladhatott, mint Valamer küldönce 
egykor. 

Itt térhetünk rá arra a kérdésre, hogy Fenék
puszta tekinthető-e Nagy Theoderich szülőhelyé
nek? Sebestyén Gyula szerint108 igen, hiszen Jor
danes elbeszélése109 szerint a hunokon aratott 
első győzelem hírét hozó küldönc Thiudimer ba
latoni udvarában értesült Theoderich megszüle
téséről. Wilhelm Ensslin rámutatott már, hogy 
Jordanes további adatai ellentmondanak már 
Theoderich balatoni — tehát fenékpusztai — szü
letésének.110 Jordanes szerint111 Theoderich a 
hetedik életévét betöltötte már, amikor Konstan-
tinápolyba vitték túsznak. Ensslin szerint112 ez 
461-ben történt, Theoderich születése így 453— 
454-re tehető. Jordanes mondja más he lyen ," 3 

hogy Theoderich tizennyolc éves korában térhe
tett haza. Hazatérése a sveb—alamann háborút 
követően történt ,"4 ami 469/70 telén zajlott l e . " 5 

Ezen az alapon Theoderich születése 452-re eshe
tett. 

Wilhelm Ensslin megjegyzi, hogy Jordanes 
első adatával kapcsolatban két lehetőség van. 
Egy, a hunokon aratott korábbi győzelem emlé
két kever te elbeszélésébe, vagy egy igen jelentős 
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keleti gót győzelem emlékét kívánta a nagy ki
rály születésével összekapcsolni."6 A keleti gó
tok 456 tavaszán telepedtek le a Balaton mel
lett,"7 amikor Theuderich három-négy éves 
fiucske lehetett már. Az viszont biztos, hogy a 
456 és 461 közti időt apja udvarában, Fenékpusz
tán töltötte a gótok későbbi nagy királya. 

Annyit tudunk a fenékpusztai ásatások alapján, 
hogy Thiudimer az ottani római alapítású erődöt 
hozatta rendbe és választotta székhelyéül. Népé
nek szállása a Balaton északi partján lehetett, 
Tihany tájáig. Erre Jordanes egyik adatából követ
keztethetünk, aki leírja, hogy Thiudimer a Dalmá
cia kirablásából visszatérő Hunimund sveb királyt 
a Pelsois tónál fogta el egy viharos éjjel, mivel a 
svebek rablásától tartott. 

A Vág és Garam táján élő svebek" 9 a legrövi
debb úton, a Cuha patak észak—déli irányú völ
gyében haladó régi római úton120 érhették el a 
Balaton tihany—szántódi átkelőjét, közben, mint 
Jordanes mondja, elzsákmányolták a gótok lege
lő marháit. 

A mainál nagyobb, egykori Balatonnak három 
természetes átkelőhelye volt, a tihany—szántódi, 
a fenékpusztai és a balatonhídvégi. '"1 A fenék
pusztai átkelőnél kijavítva állt Thiudimer hatal
mas erődje. Aligha valószínű, hogy Dalmáciából 
visszatérve itt, vagy a légvonalban csak 10 km-re 
fekvő Balatonhídvégnél kísérelte volna meg Hu
nimund a balatoni átkelést. Fenékpusztától 75 
km-re van a tihany—szántódi rév. Nyugodtan fel
tételezhetjük, hogy ezen az átkelőn ment át Dal
máciába tartva Hunimund, és onnét visszatérve 
ugyanitt akart áthajózni a Balatonon. Jordanes 
„viharos éj jel" kitételéből arra következtethe
tünk, hogy Hunimund Balaton déli partját elért 
serege átkelésre alkalmas időt várt. Thiudimer 
további rablásuktól félve, ami ezek szerint a tó 
északi partján történt, rajtaütött Hunimund se
regén. 

A szántódi révnél érdekes turzásháromszög 
van, pontosan Tihannyal szemben. A turzáshá
romszög nyugati ágán két kaput is vájt a Balaton 
vize, a turzáságak és a part között a múlt század 
közepéig víz hullámzott.122 A mai Zamárdi terüle
téről induló turzáságon lehetett csak a révhez 
jutni. Ezt az egy utat kellett csak Thiudimernek 

megszállnia és lezárnia ahhoz, hogy egérfogóba 
kerüljön Hunimund serege. 

Fentiekből következik, hogy Tihany, Balaton
füred vidéke Thiudimer népének szállásterülete 
volt még. Az V. század második felére datált ka-
polcsi női sírokat12, i keleti gót temetkezéseknek 
tekinthetjük, Thiudimer szállásterületének hatá
ráról. Úgy tűnik ezek alapján, hogy Thiudimer 
gótjai a Balaton és Veszprém—Kapolcs—Keszt
hely vonalán haladó út között szállták meg vidé
künket. 

A letelepülő keleti gótok északabbra szorítot
ták az Attila korában ide telepített sadagokat. 
Kutatásunk részben szarmatáknak tekinti a sada
gokat,124 mások türköknek vélik őket.125 A sada-
gok hun birodalmon belüli alárendelt helyzete, 
perifériális elhelyezkedésük folytán a magunk ré
széről az előbbi nézethez csatlakozunk, és a sada
gokat szarmatáknak tekintjük. Németh Gyula 
szerint126 ,,az európai hunok vezető része, de bi
zonyára maga a tulajdonképpeni hun nép is, tö
rök nyelvű volt, illetőleg egyszerűen török volt". 
Ha a sadagok türkök lettek volna, nyilván job
ban beilleszkedtek volna Attila birodalmába és 
nem maradtak volna ki a nedaói csatából. 

A keszthelyi téglagyár hun kori padmalyos sír
ját (5. kép) Attila-kori sadag temetkezésnek tart
hatjuk. Az ötvöspusztai padmalyos sírt (í., 2. 
kép) is szarmata, pontosabban sadag temetkezés
nek tekinthetjük. Mivel a keleti gótok már 467-
ben127 megtámadták és megverték a sadago
kat,128 akik a vereség után a kelet-római biro
dalomba kértek bebocsátást,129 az ötvöspusztai sír 
nem kerülhetett 467 után a földbe. A keleti gó
tok, mint említettük, 456 tavaszán telepedtek le a 
Balaton északi partján, akkor szorították észa
kabbra a sadagokat, így az ötvöspusztai sír kelet
kezésének korát 456 és 467 közé tehetjük. 

Az ötvöspusztai sír említett germán viseleti sa
játosságai alapján sadag családba került germán 
nőre gondolhatunk. A keszthelyi—dobogói késő 
római temetőből van példánk arra, hogy a család
ba került idegen nő esetében megtartják ugyan a 
szokott padmalyos sírformát, a nőt viszont el
égették, ahogy származási helyének szokásai dik
tálták.1'50 A régebbi lakóhely divatja nem ellent
mondásos tehát a padmalyos sír esetében. 
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KAROLY SAG I 

DAS GRAB VON ÖTVÖSPUSZTA AUS DEM 5. JAHRHUNDERT 

Im Jahre 1967 wurde in der zum Dorf Dabronc (Ko
mitat Veszprém) gehörenden ötvöspuszta beim Ausgra
ben einer Grube für einen elektrischen Leitungsmast 
der Schädel und Teile des Brustkorbes eines in Nord— 
Süd-Richtung liegenden Skelettgrabes einer Frau ver
nichtet. Ein an der Nordseite des Schädels stehender 
Krug wurde ebenfalls zerbrochen und seine Scherben 
zusammen mit der Grubenerde ausgeworfen. In der aus
geworfenen Erde der Grube fanden wir zwei kleine 
dreiknöpfige Fibeln aus Silber. Bei beiden fehlten die 
Seitenknöpfe, und in der ausgeworfenen Erde fanden 
wir nur zwei Knöpfe. Ebenfalls dort fanden wir auch 
Bernsteinsplitter von den Perlen der Halskette. Eine 
große Silberspange wurde von Kindern aus der Becken
gegend ausgegraben. 

Das Grab enthielt eine seitliche Aushöhlung für den 
Sarg (Abb. 1,2). Die Beilagen zeigen wir auf der Abbil
dung 3. Die nahe Analogie der Fibeln ist aus dem ost
gotischen Friedhof Acquasanta bekannt. Nach Joachim 
Werner steht die Fibel aus Acquasanta in einer enge
ren Beziehung zu den Exemplaren des Donaugebietes 
als zu den italienischen ostgotischen Fibeln. Die große 
Silberspange kann auf die Mitte des 5. Jahrhunder te 

datiert werden. Aufgrund ihrer geschlossenen, schach
teiförmigen Einspannplatte war sie auf einem Textil-
gürtel angebracht. Die Löcher des Gürtels waren mit 
kleinen Eisenringen ausgelegt. Der „halskrausige" Krug 
wurde mit Wurst technik (Abb. 4) auf einer leichten 
Handtöpferscheibe gefertigt. 

Die Lage des Keszthelyer Kindergrabes aus der Hun
nenzeit (Abb. 5), das auch eine seitliche Aushöhlung für 
den Sarg besaß und auf die Zeit zwischen 433 und 453 
datiert werden kann, war ebenfalls in Nord—Süd-Rich
tung. Die Hunnen umgaben sich mit einem Ring aus von 
ihnen unterworfenen Völkern, und so gelangten um das 
Jahr 433 die sarmatischen Schadagen in unser Gebiet. 
Die Schadagen wurden 456 von den sich niederlassen
den Ostgoten nach Norden gedrängt. Die Ostgoten 
schlugen dann 467 die Schadagen nieder, die nach der 
Niederlage um Einlaß in das Oströmische Reich baten. 

Die seitliche Aushöhlungen enthaltene Gräber von 
Keszthely und ö tvöspuszta sind die Fortsetzung der 
Bestattungsbräuche der Sarmaten aus dem Wolgagebiet . 
Das Grab von ötvöspuszta kann zwischen 456 und 467 
angelegt worden sein. 
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RITOÓK AGNES 

ÁRPÁD-KORI TEMETKEZÉSEK VESZPRÉMFAJSZON 

(ELŐZETES JELENTÉS A TEMPLOMROM KÖRÜLI 
TEMETŐ FELTÁRÁSÁRÓL) 

Veszprémfajsz határában, a Mulató-tető DNy-i 
lábánál fakadó ér Ny-i partján állt egykor a közép
kori Fájsz falu török korig fennálló temploma1 

(1. ábra). Itt és fallal körülvett temetőjében 1977 
nyara óta folynak az ásatások2. Az első sírra 1978-
ban bukkantunk, s azóta 78 sírt tártunk fel a DNy-i, 
DK-i és ÉK-i szelvényekben (2. ábra). A D-i olda
lon a jelenlegi feltárás mélységéig zömmel késő 
középkori temetkezéseket észleltünk, az ÉK-i ré
szen azonban a kései sírok mellett és alatt Árpád-
kori temetőrészlet került feltárásra. Az eddig fel
tárt területen bizonyosan Árpád-korinak kell te
kintenünk ezeken kívül még két sírt. A 76. sírról 
tudjuk, hogy a templom késő román építési korsza
kát megelőzően került a földbe, mivel részben a 
toronyalapozás alatt feküdt, s a közvetlenül rá
temetett 75. sír sem lehet sokkal későbbi, noha 
felette már gótikus falazat áll. További öt temet
kezés ,,terminus post quem non"-ja még korábbi 
időszakra tehető: a 8. sír olyan falcsonk alatt fek
szik, amely valószínűleg korábbi a török korig 
fennálló templom első építési periódusánál is, s 
ugyanezt mondhatjuk el a 39., 44., 45. és 49. sírról 
is. E korábbi épületre vonatkozóan a jelenlegi fel
tárás alapján csak annyi bizonyos, hogy lényege
sen nagyobb területre terjedt ki, mint a későbbi 
templom. Mivel egyik sír sem tartalmazott mellék
letet, datálásukra csak e relatív kronológiai adatot 
használhatjuk. A többi fent említett temetkezésben 
azonban keltezhető leleteket is találtunk. így a 76. 
sír hajkarikája3 (10. ábra, d), valamint a D-i oldal 
szórvány leletei alapján (3. ábra) bizonyos, hogy a 
domboldalnak erre a részére is temetkeztek az 
Árpád-korban, összefüggő temetörészletet azon
ban itt eddig még nem sikerült találnunk. A leg
több datáló lelet az ÉK-i szelvények sírjaiból ke
rült napvilágra, ezért ezeket érdemes behatóbb 
vizsgálat alá vonni.4 

TELEPÜLÉSNYOMOK 
ÉS ÁRPÁD-KORI SÍROK 

AZ ÉK-I SZELVÉNYEKBEN 

Az ÉK-i 1. szelvény K-i részén és az ÉK-i 2. szel
vény körítőfalon belüli területén, az Árpád-kori 
sírok felett, kelet felé vastagodó feltöltődés volt: 
a sok faszén- és paticstörmeléket, emberi csonto
kat tartalmazó rétegben számos edénytöredéket is 
találtunk. E kerámiaanyag többségét a szürkés
barna, ill. vöröses árnyalatú, homokkal soványí-
tott, kézikorongon formált, körbenfutó bekarcolt 

vonallal és fogaskerékmintával díszített fazék
töredékek képezik (4. ábra, a, b; 5. ábra, b,- 6. ábra, 
a).5 Kisebb mennyiségben találhatók meg a dur
vább felületű, apró kavicsokkal soványított, köze
pesen kiégetett edények darabjai is, amelyeken 
hullám-, ill. csigavonaldísz van (5. ábra, a, c,- 6. áb
ra, b). Bár több edényfenék darabjait találtuk meg, 
ezek között csak két apró fenékbélyeges töredék 
akadt (5. ábra, d, e). Az eddig előkerült peremek 
széle csak egy esetben szögletes (7. ábra, /), a többi 
lekerekített . Többségükben megközelítően függő
legesen állnak, csak három, kívülről a széle felé 
keskenyedő töredéket (7. ábra, b, g, h) találtunk. 
Belső oldalukon erösebb vagy gyengébb horony 

1. ábra. Térképvázlat az ásatás helyszínének 
feltüntetésével 
Abb. 1. Landkartenskizze mit Kennzeichnung der Aus
grabungsstätte 
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2. ábra. Ásatási alaprajz Abb. 2. Ausgrabungsgrundriß 

fut körbe. Külső oldaluk vagy tagolatlan (4. ábra, 
a,- 6. ábra, b; 7. ábra, d, í, i), vagy sekély mélyedés 
(6. ábra, a,- 7. ábra, b, c, g, h), ill. egy esetben borda 
(7. ábra, e) fut körbe rajta.1' 

Leletegyüttesünket anyagának minősége, készí
tésmódja, díszítése és peremtípusai alapján a 13. 
századra datálhatjuk. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy sem a máshol a 13. század vége felé 
nagyobb számban előforduló fehér, sárgásfehér 
kerámia, sem pedig az ekkor már szintén tömege
sen jelentkező hornyolt falú edények töredékei 
nem találhatók meg e réteg anyagában. A fenti 
keltezést Parádi Nándornak a középkori cserép-
fedők vizsgálata során kapott eredményei tá
masztják alá. Ö ugyanis megállapította, hogy 
ezek nagyobb tömegben a 13—14. században ter
jedtek el, s ,,az edényperemek belső tagolásának 
általánossá válása és a kúpos fedők elterjedése 
szervesen összefügg egymással".7 

Valószínű, hogy ez a réteg egykori talajegyen-
getés emléke, amellyel a kelet felé eredetileg 

lejtő szintet egyenlítették ki. E , ,munkálat" kap
csolatban lehetett a körítőfal építésével, mivel 
azon kívül ezt a réteget nem észleltük. A körítő
fal belső oldala mentén, a 4/b—с gödrök felett 
a faszenes-paticsos talajban több iszaplerakódást 
figyeltünk meg egymás felett. Ebből a talaj-
egyengetés menetére vonatkozóan arra követ
keztethetünk, hogy az nem egy, hanem legalább 

3. ábra. Szórványleletek a déli szelvényekből 
Abb. 3: Einzelfunde aus den südlichen Abschnitten 
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4. ábra. Fazéktöredékek a faszenes-paticsos rétegből 
Abb. 4. Topfscherben aus der Holzkohle-Flechtwerk-Schicht 
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5. ábra. Fazéktöredékek a faszenes-paticsos rétegből 
Abb. 5. Topfscherben aus der Holzkohle-Flechtwerk-Schicht 

négy, egymáshoz közeli időpontban történt. E 
talajegyengetés alkalmával töltődhettek be a fent 
leírt összetételű anyaggal azok a cölöplyukak, 
ill. a 3—5. számú késő középkori sírok alatt lévő 
méhkas alakú verem, amelyeket a faszenes-pati
csos szint alatt, sárgásbarna talajban észleltünk. 
Ugyanebben a talajban, de a cölöplyukaknál 
mélyebben jelentkeztek a korai sírok is. 

a) A településnyomok 
Az 1., 2. és 3. számú cölöplyuk sárga agyaggal 

körüldöngölt széle nagyon határozottan jelent
kezett, míg a 4 /a esetében a körüldöngölés a víz
szintes metszetben ugyan biztosan megfogható 
volt, a függőleges metszetben azonban az É-i le
futó széle nem volt pontosan érzékelhető (8. és 
9. ábra).8 A keményebb, világos agyagréteg he-
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6. ábra. Fazéktöredékek a faszenes-paticsos rétegből 
Abb. 6. Topfscherben aus der Holzkohle-Flechtwerk-Schicht 

lyett itt olyan köves betöltést találtunk, amely 
mellett egy másik cölöplyuk lazább, sötétebb 
csíkja mutatkozott. A cölöpgödrök kitisztítása 
nyomán erre a következő magyarázat kínálko
zott: Ezt a cölöpöt többször ki kellett cserélni, s 
egyben gödrét megújítani. A legkésőbbi, pusz
tulás előtti fázist a 4 /a gödör jelentheti, amely
nek körüldöngölt széle a vízszintes metszetben 
is mutatkozott, a korábbi gödröket pedig nagy 
kövekkel elegyes földdel töltötték meg, miután 
már nem volt szükség rájuk. A cölöpgödrök be-
ásásának alja követte a talaj keleti irányú lej
tését. A cölöpök átlagos átmérője kb. 20 cm, és 
kb. 40 cm-re mélyedhettek a talajba az egykori 
felszín alá. 

Az egyetlen leletet, amely a cölöpök korára 
utalhat, a 4 /a gödör bedöngöleseben találtuk. A 
vörösesbarna, közepesen iszapolt, durva homok
kal soványított apró peremtöredék belső oldalán 
sekély horony van. Széle lekerekített , kifelé 
hajló, külső oldalán borda fut körbe (7. ábra, a). 

A cölöpök által határolt építmény a körítőfal 
alatt, ill. azon kívül húzódhatott tovább. Erre utal 
a közvetlenül a körítőfal mellett és alapozása 
alatt — a 77. sír bontása során — talált két karó
lyuk. Valószínű azonban, hogy D—DNy felé is 
hasonló jelenségekre számíthatunk, ugyanis a 
3—5. sírok alatti veremhez hasonló gödör szé
lének rövid szakaszát észleltük a Ny—К árok DK 
sarkában is. (2. ábra). 
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7. ábra. Peremtöredékek: a — a 4/a cölöpgödör bedön-
göléséböl; b—i — a faszenes-paticsos rétegből 
Abb. 7. Randbruchstücke; a — a 4 /aus dem Feststampfen 
der Pfahlgrube; b—i — aus der Holzkohle-Flechtwerk
schicht 

C ö l ö p l y u k a k a t t e m p l o m k ö r ü l i t e m e t ő b e n , tu 
d o m á s o m sze r in t , e d d i g h á r o m h e l y e n t á r t a k fel: 
C s u t o n , 9 T i s z a ö r v é n y - T e m p l o m d o m b o n , 1 0 v a l a 
m i n t a k a p o s v á r i 6 1 . sz. ú t m e n t i t e m e t ő É-i r é 
s z é n . " T i s z a ö r v é n y e n a t e m e t ő á r o k k ü l s ő és b e l 
ső o l d a l á t h a t á r o l t a az Á r p á d - k o r i s í r o k n á l k é 
sőbbi c ö l ö p v á z a s k e r í t é s a d o m b N y - i o l d a l á n . 1 2 

A C s u t r ó l közö l t á b r a a l a p j á n s z i n t é n e g y e g y 
k o r i k e r í t é s n y o m á n a k t e k i n t h e t j ü k a c ö l ö p l y u k a 
ka t . F e l t é t e l e z h e t n é n k t e h á t , h o g y Fa j szon is 
v a l a m i f é l e k e r í t é s n y o m a i t t a l á l t u k m e g , s e n n e k 
n e m m o n d a n a e l l en t a t e r ü l e t e n t a l á l t s o k faszén-
és p a t i c s t ö r m e l é k s em. A z o n b a n a s z á m o s k e r á 
m i a t ö r e d é k 1 ' és a k é t v e r e m i n k á b b é p ü l e t r e 
e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , a n n a k e l l e n é r e , h o g y p a d l ó 
sz in te t e d d i g s e h o l s e m s i k e r ü l t é s z l e l n ü n k . 

I l y e n j e l l e g ű t e l e p ü l é s n y o m o k j e l e n t k e z é s e a 
fajszi t e m e t ő b e n n e m á l l p é l d a n é l k ü l . A fent e m 
l í te t t k a p o s v á r i t e m e t ő b e n u g y a n i s az i t t e n i e k h e z 
n a g y o n h a s o n l ó j e l e n s é g e k e t f igye l t m e g B á r d o s 
Edit : a 16—17. század i s í r o k a t e l h a g y o t t , l epusz 
tu l t t e l e p ü l é s r é s z b e á s t á k a t e m e t ő É-i r é s z é n (ha-
m u s g ö d r ö k , s z a b a d b a n l é v ő k e m e n c é k , s z e m é t 
g ö d r ö k , g a b o n á s v e r m e k , v a l a m i n t e g y s z a b á l y o s 
kö r a l a k ú c ö l ö p l y u k a s é p í t m é n y ) . Ezek a l a t t p e 
dig 11 —12. század i t e m e t k e z é s e k f e k ü d t e k . 1 4 

A c ö l ö p l y u k a k h o z t a r t o z ó é p í t m é n y és az Á r 
p á d - k o r i s í r o k i dőbe l i v i s z o n y a Fa j szon is jól 
m e g á l l a p í t h a t ó vo l t . A 77. s í r , e l h e l y e z k e d é s e 
a l ap j án , b i z t o s a n k o r á b b i a 4. „ g ö d ö r r e n d s z e r -
n é l " (9. ábra), m e l l é k l e t e a z o n b a n n e m vo l t . A 70. 
sír g ö d r e , a m e l y v i s z o n y l a g jól d a t á l h a t ó — 
a l á b b r é s z l e t e s e n t á r g y a l a n d ó —, v i s e l e t i t á r g y a 
ka t t a r t a l m a z o t t , r é s z b e n s z i n t é n k é t c ö l ö p g ö d ö r 
a lá n y ú l h a t o t t (8. ábra). 

b) A temetkezések 

Az ÉK-i szelvények Árpád-kori sírjainak leírása: 
2. Felnőtt. Mélység: —335 377 cm.15 A váz jobb 
oldalát a 6. sír beásásakor bolygathatták meg. A kopo
nya balra dőlt. A bal kar a test mellett nyújtva. Mel
léklete nem volt. 
18. Felnőtt. M: —350 371,5 cm. Bal felkarját a 17. 
sír ásásakor emelhették ki. Koponyája kissé jobbra 
billent. Az alkarcsontok a medencén keresztezik egy
mást. Melléklete nem volt. 
19. Nő. M: —333 348 cm. Koponyája, jobb vállö
vének csontjai és a jobb felkar felső része hiányzik. 
Karok a test mellett nyújtva. Az alkarcsontok a me
dencelapátok szélére támaszkodnak. A váz csontjai 
olyan szorosan feküdtek egymás mellett, hogy feltéte
lezhető, hogy a halottat a temetés előtt valamiféle le
pelbe szorosan becsavarhatták. Az első nyakcsigolya 

felett, valamint attól balra, a 4. borda gerincoszlop 
felé eső végénél és a 3. nyakcsigolyához tapadva össze
sen 4 db, henger alakú, középső részükön ezüstíüsttel 
bevont, kékesíekete, és egy kisebb, nyomott gömb 
alakú, zöld üvegpaszta gyöngyszem volt. Az ezüstös 
gyöngyökön a berakást vékony, átlátszó üvegréteggel 
is bevonták (10. ábra, a). 
22. Gyermek: M: —369 383 cm. Rossz megtartású 
váz. À medencétől felfelé a váz jobb oldala hiányzik. A 
bal kar a test mellett nyújtva. Melléklete nem volt. 
31. Gyermek. M: —369,5 373 cm. A koponya és a 
jobb felkar hiányzik, a felsőtest jobb oldala is boly
gatva. A karok a test mellett nyújtva. A koponya he
lyén 2 db, attól kissé távolabb 1 db kerek átmetszetű, 
bronzhuzalból hajlított S végű hajkarika (10. ábra, b). 
32. Gyermek. M: —386 404,5 cm. Koponyája boly
gatott. Karok a test mellett nyújtva, az alkarok a me
dencére támaszkodnak. Melléklete nem volt. 
38. Felnőtt: M: —415 - —426 cm (a jobb térdnél). A 
váz bal oldalát az alkarcsonttól a medencelapáton át a 
körítőfallal „vágták el". A jobb kar a test mellett 
nyújtva. Melléklete nem volt. 
50. Gyermek. M: —397 — —414 cm. Koponyája balra 
fordult, karok a test mellett nyújtva. A bal combcsont 
térd felöli részén fekete elszíneződés, a csont vége tö
rött. A jobb csecsnyúlványon 1 db kerek átmetszetű, 
bronzhuzalból hajlított, S végű hajkarika (10. ábra, c). 
60. Ifjú. M: —394 — —414 cm. Nagyon rossz megtar
tású váz. A koponyatető elmozdult, az arc bal felé néz. 
Karok a test mellett nyújtva. Melléklete nem volt. 
70. Nő. M: —399 — —416 cm. A gerincoszlopot és a 
bordákat állat bolygathatta meg. A koponya balra bil
lent, a jobb kar a test mellett nyújtva, a bal kéz a me
dencelapátra támaszkodik. A jobb kar külső oldalán 
korábbi sír csontjai felhalmozva. A koponya jobb ha
lántékán közepes nagyságú, S végű, bal halántékán na
gyobb, bordázott S végű, kerek átmetszetű, ezüsthuzal
ból hajlított hajkarika (11. ábra, a, b). A koponya alatt, 
a bal halánték helyén, egy közepes és egy kisebb, ke
rek átmetszetű ezüsthuzalból hajlított; S végű haj
karika (az egyik S vége töredékes) ( í í . ábra, c, d). A 
nyakcsigolyák körül 22 db hordó alakú, sötétbarna, kö
zépső harmadukban ezüstfüsttel bevont gyöngy feküdt. 
Ezek közül 11 db-ot sikerült épségben felszedni (Jí. 
ábra, i). A bal kéz egyik ujján négyszög átmetszetű, 
ezüsthuzalból hajlított karikagyűrű, végei egymáson 
fekszenek (Jí . ábra, e). A jobb alkar belső oldalán na
gyobb, kerek átmetszetű, ezüsthuzalból készült bordá
zott S végű hajkarika (11. ábra, h). A bal felkar külső 
oldalán egy füles bronzgomb töredéke (11. ábra, g) és 
egy hosszúkás, egyik végén átlyukasztott bronztár-
gyacska (11. ábra, f) feküdt. Körülöttük barnás korha-
dék volt. 
71. Gyermek: M: —400,5 414,5 cm. Nagyon rossz 
megtartású váz. A koponyából csak néhány töredék 
maradt meg. Jobb kar a test mellett nyújtva. A felső
test bal oldala hiányzik. A nyakcsigolyák helye körül 
nyakék feküdt, ami 6 db sárgás és 5 db barnásvörös, 
nyomott gömb alakú, 7 db zöld, kockásra vagdalt, vala
mint 1 db folyatott díszes gyöngyből állt. Ezek mellé 
fűztek fel egy vékony bronzhuzalból hajlított, S végű 
hajkarikát és 3 db kerek, vékony, nagyon rossz meg
tartású sárgaréz lemezkét, amelyeknek előlapján ki
domborodó ábrázolás volt. E kétrétegű lemezkéket a 
hátlapjukra forrasztott egy-egy lemezes, ill. kengyel
fül segítségével fűzték a gyöngysorra (12. ábra). 
72. Gyermek. M: —413 432 cm. A közvetlenül a 
71. sír alatt fekvő váz koponyája balra fordult. A karok 
a test mellett nyújtva feküdtek. Melléklete nem volt. 
77. Felnőtt. M: —467 471 cm (a medencénél). Ko
ponyája balra billent, töredékes. (À fölé helyezett cö
löppel nyomhatták össze.) Karjai könyökben behajlítva, 
kezek a medencében. A váz a körítőfal alapozása alatt 
tovább nyúlik, de csak a fal vonaláig tudtuk kibontani. 
Melléklete nem volt. 
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VESZPRÉMFADSZ-TEMPLOMROM 

AZ EK-I 1-4 SZELVÉNYEK KÖRÍTÖFALON BELÜLI TERÜLETÉNEK 
ALAPRAJZA 

1983. 

8. ábra. Az ÉK-i 1—4. szelvények körítöfalon belüli területei 
Abb. 8. Gebiete der NO-Abschnitten 1—4. innerhalb der Begrenzungsmauer 
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ЕЕ zöldesszürke, agyagos, zsíros, tomott talaj , elszórtan barnás korhadékfoltokkal 

§ ё и a , bizonytalanul elváló részek 

§?§ kevert, tömött, barnás ta la j , elszórtan apró tormeiekszemcsékkel (patics, tégla, stb.) 

§ § hasonló, de világosabb árnyalatú, homogénebb, patics és tégla nélkül 

•ÍM világobabb árnyalatú, zöldesszürke rögökkel kevert , tömött r é teg , egészen elszórt tormeiekszemcsékkel 

S S a cöiopgoaörDe döngölt agyag (tömött, kevert betöltés, elszórtan apró paticsszemcsékkel és némi fa
szénnel, ált. barnás, helyenként - a sarokban- világosabb, a környezettől alig elváló, benne helyenkent sö
tétebb, morzsalékosabb foltok) 

ililii'll a coiöpiyuk betöltése (sötétszürke, lazabD, morzsalékosabb, sárgás foltokkal, faszén-és paticsdarabokkal 
kevert föld) 

!'.i:':''A állatjárat sötétszürke földdel betöltve 

S&*S laza, kevert földes üreg 

VESZPRÈMFA3SZ - TEMPLOMROM 

E K i 2 szelvény, metszet a cóiöplyu-
kakon át 

И 1 20 
1983. VIII. 24. 

9. ábra. Metszet a cölöplyukakon át Abb. 9. Schnitt durch die Pfahllöcher 

10. ábra. а—19. sír; b—31. sír; с—50. sír; d76. sír; e—h—szórványok az ÉK-i 1—4. szelvényekből 
Abb. 10. a—19. Grab; b—31. Grab; c—50. Grab; d—76. Grab; e—h—Einzelfunde aus den ÉK-Abschnitten 1—4 
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78. Ifjú. M: —440 456 cm. Bolygatott. Csak a jobb 
felkar, néhány csigolya és borda maradt meg belőle. 
Melléklete nem volt. 

Szórvcmyte/efkén/ került elő a temetőnek erről a 
területéről 2 db kisméretű, vékony bronzhuzalból haj
lított, S végű hajkarika (10. ábra, f, g), egy kékesíekete, 
középső harmadában egykor ezüstfüsttel bevont, henge
res gyöngyszem (10. ábra, h), valamint egy bordázott 
bronzlemezből hajlított apró gyűrű (10. ábra, e). 

A fent leírt sírok többé-kevésbé szabályos so
rokban helyezkednek el a templom dombjának 
keleti, forrás felöli lejtőjén. A temetkezések bi
zonyosan tovább folytatódnak DNy felé, a 19. és 
31. sír vonalától északra azonban nem temetkez
tek sem az Árpád-korban, sem a középkor ké
sőbbi századaiban. Csupán egyetlen késő közép
kori temetkezést találtunk a sekrestyétől észak
ra, nyitott szelvényben (59. sír). A magyar közép
kori temetőkben gyakran megfigyelhető, hogy az 
északi oldalon nincsenek sírok, vagy kevesebb 
temetkezés található, mint a keleti, nyugati, de 
különösen a déli oldalon. Ebbe a képbe jól illesz
kedik a Fajszon megfigyelt jelenség is. 6 

Sírfoltot csak ritkán — a 2., 22., 31., 38. és 70. 
sír esetében — észleltünk. Ezek lekerekített sar
kú téglalap alakúak voltak. 

A sírok tájolása közel azonosnak mondható, s 
ÉNy felé tér el a templom tájolásától. A vázak 
helyzete is meglehetősen egységes volt: a ha
nyatt fektetett halottak karját a test mellett nyúj
tották ki, vagy enyhén a medencére hajlították, 
s arckoponyájuk általában — a 18. sír kivételé
vel — észak felé fordult. Roska Márton a vajda
hunyadi Árpád-kori soros temetőben figyelte 
meg, hogy a halottak koponyája egy-két kivétel-

11. ábra. A 70. sír leletei 

lel jobbra (azaz délre) néz. Erre a következő ma
gyarázatot adja: ,,Ennek a tömeges jobbra dülés-
nek helyzet béli oka volt. Lejtős helyoldalon fe
küdt a temető. A lejtés iránya a csontvázak jobb 
oldalára esik. Természetes dolog, hogy amikor 
oszlásnak indult a hulla, a föld nyomása a lejtés 
irányába érvényesült erősebben. Hogy leltem pár 
olyan csontvázat is, melynek koponyája balra, 
tehát a hegyoldal emelkedésének iránya felé 
vagy a mellre esett, lényegében semmit se mond. 
Ki van zárva ugyanis annak a gondolata is, hogy 
a koponya ide vagy oda dűlésében valamelyes, a 
temetkezési szokással kapcsolatos szándékossá
got lássunk. Legalább ennél a temetőnél nem."17 

A domboldal lejtésének iránya Fajszon É—ÉK, 
így Roska indoklását itt is elfogadhatjuk, bár a 
18. síron kívül két kései temetkezés (a 3. és a 17. 
sír) „nem alkalmazkodik" a fenti elmélethez. 
Azonban mind a hasonló korú temetőkben, mind 
a néprajzi anyagban teljességgel ismeretlen az a 
szokás, hogy a halott fejét következetesen jobb 
vagy bal oldalra fordították. 

A rítus fent leírt egységessége azonban min
denképp elválasztja a temetőnek ezt a részét a 
későbbi temetkezésektől. 

A gyermek- és felnőttsírok eloszlásában bizo
nyos rendszeresség figyelhető meg, azonban csak 
a további feltárás és az antropológiai vizsgálatok 
dönthetik el, hogy valóban családonkénti temet
kezésekről van-e szó. 

A cölöpszerkezetes építmény alatt fekvő sírok, 
s egyben a korai sírok abszolút kronológiai hely
zetének meghatározásában az egyik fogózópont 
a faszenes-paticsos réteg kerámiaanyaga. Ehhez 
járul az a tény, hogy a körítőfal építésekor boly-

Abb. 11. Funde aus dem Grab Nr. 70 
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12. ábra. A 71. sír gyöngysora Abb. 12: Perlenkette aus dem Grab Nr. 71 

gatták a 38. sírt, a 77. sír pedig a fal alapozása vékony, átlátszó, sárgás üvegréteggel is bevon-
alá nyúlik. A döntő bizonyíték e temetkezések ták.) Szőke Béla tizennégy lelőhelyről ismeri a 
Árpád-kori voltára vonatkozóan természetesen a gyöngyöknek ezt a fajtáját, s divatjukat a kér-
sírok leletanyaga. pusztai pénzzel datált sírok alapján a 10. század 

A sírok földjében apró, késő bronzkori csere- utolsó negyedétől a 11. század végéig határozza 
péket találtunk. A temetőben máshol csak szór- meg.22 Jochen Giesler a ,,Bjelo Brdo kultúra" 
ványleletként előforduló S végű hajkarikák — időrendjéről írt tanulmányában gyakorlatilag 
kivéve a toronyalapozás alatt fekvő 76. sír haj- ugyanilyen keltezést ad, bár inkább az általa 
karikáját — itt négy sírban voltak megtalálhatók. „Bijelo Brdo I"-nek nevezett, s 1050-nel lezárt 
E hajkarikákról és keltező értékükről évtize- időszakra tartja ezeket biztosan jellemzőnek, s a 
deken keresztül folytak a viták. A kutatók a régi későbbi évtizedekben szerinte csak szórványos 
ásatások kritikus vizsgálata alapján arra az ered- előfordulásuk tételezhető fel.23 A Szőke által ki-
ményre jutottak, hogy ezek önmagukban nem emelt kérpusztai sírokon kívül még két, felsoro-
datálják a sírokat, hiszen az egész Árpád-koron lásában szereplő temetőben fordul elő ez a 
keresztül kedvelt ékszernek számítottak. Ezt a gyöngytípus olyan sírban, amely pénzt is tártai-
megállapítást az újabb ásatások is alátámasz- mázott: Kocséron Béla dux kis ezüstpénze,24 Vaj-
tották. Háttérbe szorulásuk a 13. századtól mutat- dahunyadon I. Béla ezüstdénárja25 keltezi a kö-
ható ki, amikor már ritkábban, s inkább nagyobb zépső harmadukban ezüst-, ill. aranyfüsttel díszí-
méretüeket viseltek.18 A bordázott S végű haj- tett gyöngyöket. Szőke összefoglalása óta számos 
karikák az egyszerű típusnál később, a 11. szá- további lelőhelyük vált ismertté. Pénzzel együtt 
zad második felétől fordulnak elő kora középkori a következő temetőkben találhatók meg: Ellend-
temetőinkben.19 Divatjuk tovább él a 12. század- Nagygödör-dűlő, 62. sír, a bal mellen és a száj
ban is,20 elektronból készült közepes és nagyobb ban J. István egy-egy érme,26 Ellend-Szilfa-dűlő, 
méretű példányaik pedig megtalálhatók még a 93. sír, I. András kopott dénárjával,27 Konyár— 
tatárok elől elrejtett kincsleletekben is.21 Vénkert, 1. sír, szájában Aba Sámuel ezüstpén-

A 19., 70. és 71. sír nyakékei alapján megkísé- ze,28 Letkés-Téglaégető П., 48. sír, mellkasán I. 
relhető e temetkezések valamivel szűkebb idő- László dénárja feküdt,29 Visegrád-Várkert, es-
határok közé szorítása. A 70. sírban 22 db sötét- perességi templom melletti köznépi temető, 45. 
barna, hordó alakú, középső harmadukban ezüst- sír, í. László dénárjával, 71. sír, ugyancsak /. 
füsttel bevont gyöngyszem feküdt a nyakcsigo- László két lyukkal átfúrt ezüstpénzével.30 Bala-
lyák körül, s 4 db hasonló gyöngy volt a 19. sír tonbogláron, Békés-Povádon,32 mindkét ellendi 
nyaka környékén is. (Ez utóbbiak ezüstdíszét temető további sírjaiban,33 a letkési I. temető-
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ben,34 Majson,35 Maroshegyen,3 6 Öcsödön,37 Po-
mázon,38 Pécs-Somogyon, Palotabozsokon,40 

Szabolcsban,41 Törökszentmiklóson42 és a viseg-
rád-várkerti esperességi templom melletti köz
népi temető egy másik sírjában43 ez a gyöngy
típus nem volt pénzzel datálva, ill. az ásatok er
ről nem tesznek említést. Éremmel datált 12. szá
zadi előfordulásukról azonban nincs tudomásunk 
eddig. 

A 71. gyermeksír gyöngyei három típust kép
viselnek. Ezek közül a 12. századi temetkezések
ben is megtaláljuk az apró, nyomott gömb alakú, 
piros és sárgásfehér színű, valamint a folyatott 
díszes gyöngyöket. A 7 db zöld, kockásra vag
dalt üveggyöngy megfelelőit azonban eddig csak 
a 11. század második felére utaló környezetből 
közölték. Szőke négy lelőhelyüket ismeri, s a 
11. század második felére keltezi ezeket, kiemel
ve gyermeksírokban való gyakoriságukat.4 4 Az 
újabban publikált, ill. feldolgozott temetőkből 
Beremend-Homokbányán,4 5 Ellend-Szilfa-dűlőn46 

és Maroshegyen4 7 kerültek elő az eredetileg 
zöld, de sárgásfehérre korrodálódott gyöngytípus 
példányai. Egyetlen, eddig ismert pénzzel datált 
lelőhelye a már többször idézett visegrád
várkert i temető 45. sírja, amelyben mind a fóliás, 
mind a kockás gyöngyöket I. László dénárja kel
tezi.48 

A nyakéket a gyöngyökön kívül négy fém
tárgy díszítette. Az S végű haj karika mellett 3 db 
vékony, nagyon rossz megtartású rézlemezke is 
feküdt a gyöngyök között. A restaurálás nyomán 
az előlapok mindegyikén azonos ábrázolás — 
kettős gyöngysoros keretben görög betűs körirat 
s két alak — domborodott ki. Egyikük feje kö
rül glória látszik, s bő, lepelszerű ruhát visel, 
bal kezét pedig a balján álló alak fejéhez emeli. 
Ez utóbbi, minden valószínűség szerint koronás 
alakot (koronájának lecsüngő díszeit pontokkal 
jelölték) egyenes vonalú, díszes ruhában ábrázol
ták, jobb kezében gömbbel, bal karját pedig a 
melle elé emeli. 

Ezt a jelenetet, amely a császárnak Mária ál
tali megkoronázását mutatja, a bizánci művészet
ben a 10. századtól kezdve ismerjük. Nagyon 
valószínű, hogy e lemezkék esetében bizánci pénz 
másolatáról (lenyomatáról) van szó. Ezt az ábrá
zolástípust — éremképeken ábrázolt változa
tait is — Váczy Péter foglalta össze legutóbb, s 
feltételezi, hogy Magyarországon a kora Árpád
korban ismertek olyan bizánci pénzeket, ame
lyekre ezt a jelenetet verték.50 További kutatás 
szükséges ahhoz, hogy a három lemez közös „ve
rőtövét" meghatározhassuk, annyi azonban bizo
nyos a ruházat és a körirat típusa alapján, hogy 
ez nem lehet későbbi a 11. századnál. '1 

Nem kevésbé érdekes a lemezek felfüggesz
tésének módja: két eltérő alakú — egy lemezes 
és egy kengyeles — fület forrasztottak a hátlap 
közepére. S hogy az erősebben kiálló vékony le
mezes fül a használat közben ne törhessen le, 
se pedig éles széle ne sértse a nyakat, mellé mind 
a három lemez esetében egy, a fül magasságával 
egyező átmérőjű gyöngyszemet fűztek.'2 

E díszek legközelebbi párhuzama a Bjelo Brdó-i 
temető 192. sírjában található meg. Az itteni da
rab egy ,,Szent István-féle érem utánzása sárga 

fémből (?)" — tehát ez is valószínűleg sárgaréz
ből készült, hasonló technikával, mint a fajszi 
példányok. Hátlapján pedig ugyanilyen1 ,/fele
más" fülmegoldást alkalmaztak." Mind ezt, mind 
a további hasonló darabokat fibulaként tartja 
számon a szakirodalom.54 A fajszi példányok ere
detileg szintén ruhakapcsoló tűk lehettek, s csak 
másodlagosan kerültek a gyöngysorra az S végű 
hajkarikával együtt. Ezzel a másodlagos felhasz
nálással magyarázható, hogy miért alkalmaztak 
két, eltérő alakú fület rajtuk. A mai kengyeles 
fül ugyanis eredetileg a tű beakasztására szol
gáló kampó volt. E kampók rögzítetlen végét 
azért hajlították a lemezek hátlapjához, hogy a 
fonalat ezeken is keresztül lehessen húzni, s az 
később se csússzék ki belőlük. 

A fent részletesen tárgyalt gyöngytípusok di
vatját és a bordázott S végű haj karikák meg
jelenésének időpontját összevetve, a sírok korát 
— legalábbis azokét, amelyek e mellékleteket 
tartalmazták — a l l . század második felére, vé
gére tehetjük. Azonban több adatra, s különösen 
a templom körüli temetők korai sírjainak na
gyobb számban való feltárására lenne szükség 
ahhoz, hogy kétségek nélkül mondhassuk ki, 
hogy a fóliával díszített, valamint a kockásra 
vagdalt zöld gyöngyöket a 12. századtól nem vi
selték. 

c) A falura vonatkozó Árpád-kori források 
A falunak és templomának létezését az Árpád

korban írott forrásaink kétségtelenül igazolják. 
A legkorábbi adatot a település meglétére vonat
kozóan azonban csak 1233-ból ismerjük, amikor 
egy határjárás kapcsán a Fájsz felé vezető utat 
említik.55 Fajszi jobbágyok szerepelnek a veszp
rémi káptalan 1265-ben kelt oklevelében,5 6 vala-

13. ábra. Két másodlagosan felhasznált fibula a 71. sír 
gyöngysoráról 
Abb. 13. Zwei sekundär verwendete Fibeln der Perlen
kette aus dem Grab. Nr. 71 
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mint IV. László 1275-ből származó adományleve
lében.57 Margit szentté avatási perének jegyzö
könyve őrizte meg azokat a vallomásokat, ame
lyekben olyan faj szi lakosokról olvasunk, akik 
megjárták a Szigetet, és tanúi voltak egy faj szi 
nemes, Leopardus fia, Leo csodálatos gyógyu
lásának.58 ö és édesanyja, Leopardus özvegye 
egyezkednek egy faj szi bir tokra vonatkozóan 
egy szomszéd falubeli nemessel bizonyára ugyan
ezekben az években.59 A I I I . András uralkodása 
alatti anarchikus viszonyokat ez a falu is meg
szenvedte. Egy 1305-ben lezárult pereskedésből 
tudjuk, hogy ebben az időszakban a falut fel
dúlták.60 

A templomról, helyesebben annak papjáról 
egyetlen Árpád-kori adattal rendelkezünk: Ben
jámin, fajszi miséspap 1257/58-ban egy felsőörsi 
ügyben tanúként szerepel.61 

Az írásos források alapján a falu keletkezését 
és templomának felépítését, a történelmi esemé
nyeket is figyelembe véve, a 13. század második 
harmadára kellene tennünk. Ennél azonban mind 
a sírleletek, mind a templom falai62 lényegesen 
korábbi időre vallanak. 

Itt nem árt kitérni egy, a faluval is kapcsolatos 
történeti problémára. A Fájsz elnevezések az 
Árpád-kori helynevekről folyó vitában fontos 
szerepet kaptak, különösen a Veszprém megyei 
Fájsz puszta, ahol a jelen ásatás folyik. Győrffy 
György és Heckenast Gusztáv Fájsz fejedelem 
udvarhelyét e területre lokalizálta. Kristó Gyula 
viszont Pais Dezső rövid megjegyzésére hivat
kozva tagadja, hogy Bíborbanszületett Konstan
tin kortársának nevét a magyar helynévadásban 
megőrizték volna.64 E vitában az ásatás eddigi 

A temetőben feltárt leletanyag közlésének átenge
déséért és a feldolgozásban nyújtott segítségért ez
úton is köszönetet mondok Tóth Sándor egyetemi 
adjunktusnak, az ásatás vezetőjének, és Kovalovszki 
Júlia tudományos főmunkatársnak. 

1. MRT 2. 52/2. lelőhely — bár tévesen a Mulató
tetőre helyezi a templomot. 

2. Az ásatás a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
költségvetéséből folyik Tóth Sándor vezetésével. A 
feltárásban többnyire az ELTE művészettörténet 
szakos hallgatói segédkeztek. 

3. A 75. és 76. sír olyan szorosan feküdt egymáson, 
hogy nem volt egészen bizonyosan megállapítható, 
hogy a két temetkezés koponyamaradványai között 
fekvő haj karikát eredetileg melyikük viselte. 

4. Ezért itt adom meg a 75. és 76. sír leírását: 
75. Felnőtt: M: —176 cm (a megmaradt legalsó bor
dánál). Bolygatott. Csak az állkapocs, a jobb felkar 
felső része, a két vállöv csontjai, valamint néhány 
csigolya és borda maradt meg belőle. Melléklete 
nem volt. 
76. Felnőtt. M: —176 cm (A bal felkar alsó végé
nél). Bolygatott. Csak a koponya és a felsőtest kö
nyökök vonaláig terjedő része maradt meg a temet
kezésből. Az állkapocs jobb sarkánál négyszög ke
resztmetszetű bronzhuzalból hajlított, bordázott S 
végű hajkarika. 

14. ábra. A faszenes-paticsos réteg vastárgyai 
Abb. 14: Eisengegenstände der Holzkohle-Flechtwerk-
Schicht 

eredményei sem pro sem contra bizonyítékként 
nem használhatók tel. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló régészeti 
adatok alapján a veszprémfaj szi templom körüli 
temető ÉK-i szelvényeinek kora középkori sír
jait a J í . század utolsó éveire, esetlegesen a 12. 
század elejére keltezhetjük. Ennek nem monda
nak ellent a ,,mellékletek", és a rítusbeli egysé
gesség magyarázható a soros temetkezési szoká
sokból törvényszegés nélkül megtartható hagyo
mányokkal. Kérdéses marad viszont, hogy miért 
tér el annyira a korai sírok tájolása a templom 
tájolásától. 

A probléma megoldását, és a temető — egyben 
a templom — biztosabb datálását remélhetőleg 
további ásatás teszi majd lehetővé. 

5. A cseréptöredékek közül az ábrákon csak a jellemző 
darabokat közlöm. 

6. A faszenes-paticsos réteg három vastárgyat is tar
talmazott: 2 db piskótafejű vasszeg és egy fúró 
töredéke került elő innen (14. ábra). 

7. PARADI, 1958., 158—159. old. 
8. A 8. ábrán ,,5 (?)" jelzett beásás foltja az 1983. évi 

ásatási idény utolsó napjaiban jelentkezett, így fel
tárására nem jutott idő. 

9. GEREVICH, 1943., 109. old. 2. kép. A szövegben a 
cölöplyukakról nem esik szó, így nem lehet tudni, 
hogy a templom kőből épült körítőfalát megelőz
ték-e, vagy azzal egyidőben funkcionáltak, esetleg 
későbbi építményhez tartoztak. 

10. HORVÁTH, 1970., 127. old. 
11. BÁRDOS, 1981., 103. old. 
12. HORVÁTH, 1970., 127. old. 12. jegyzet 
13. A cegléd-madarászhalmi temető egy részében ha

sonlóan nagy kerámiakoncentrációt észlelt Topái 
Judit, amit településsel hozott kapcsolatba. Lakó
házat vagy egyéb, településre utaló objektumot 
azonban nem talált. Tanulmányából egyébként a 
sírok és e kerámiagazdag réteg viszonya nem derül 
ki világosan. Az ásató ugyanis mind a temetkezése
ket, mind a cserepeket a 12—13. századra keltezi. 
TOPAL, 1972., 76. és 81. old. 

14. BÁRDOS, 1981., 104. old. 
15. A továbbiakban a mélységet ,,M" rövidíti. Az első 

számadat a koponya, a második a lábfejek mélysé-
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gét jelzi. A mélységet minden esetben az alaprajzon 
jelölt ± 0 ponttól mértük. 

16. Ezt a jelenséget Szabó János Győző az ugor és a 
türk népek hitvilágában meglévő felfogással pró
bálta magyarázni, hogy ti. Észak a gonosz szelle
mek lakóhelye. SZABÓ, 1970., 270. old. Bár indok
lását nem tudom maradéktalanul elfogadni, más ma
gyarázatot erre a tényre nem találtam. 

17. ROSKA, 1913., 180. old. 
18. PARÁDI, 1975., 155. old. 
19. SZŐKE, 1962., 89. old.; TÖRÖK, 1962, 101—102. 

old.; MESTERHAZY, 1965. 104. old. 
20. BÖNA, 1978. 141. old. 
21. PARÁDI, 1975., 124. és 140. old. 
22. SZŐKE, 1962., 90. old. 
23. GIESLER, 1981. 131—132. old. és 53. tábla. Művének 

bírálatára nem vállalkozom, merev, lépcsős rend
szerek alkalmazása a régészetben azonban ritkán 
tükrözi a valóságot. 

24. SZABÓ K., 1938., 30. old. Ö egyébként a 11—13. 
századra tartja jellemzőnek ezt a gyöngytípust (32. 
old.). 

25. ROSKA, 1913., 171. old. 
26. DOMBAY, I960., 140. old. 
27. ugyanott, 153. old. 
28. MESTERHAZY, 1982., 93. old. 
29. BAKAY, 1978., 103. old. 
30. SZŐKE MÁTYÁS szíves szóbeli közlése. Részletes 

tájékoztatásáért ezúton is köszönetet mondok. Vö. 
még: SZŐKE M., 1973., 118. old. 

31. HONTI, 1983., 73. old. 
32. 85. sír, valamint 10 db szórvány. TROGMAYER, 

1962., 24. és 30. old. 
33. Eilend—Nagygödör-dűlő, 106. és 226. sír, — Szilfa

dűlő, 117. sír. DOMBAY, I960., 142., 147. és 154. old. 
34. 18. és 68. sír. BAKAY, 1978., 65. és 87. old. 
35. 303. és 369. sír. KISS, 1983., 96. és 101. old. 
36. 2. és 6. sír. BAKAY, 1968., 57—58. old. 
37. LASZLOVSZKY JÓZSEF szíves szóbeli közlése. 
38. TETTAMANTI, 1969., 66. old. 
39. 14., 33., 43. és 122. sír. DOMBAY, 1961., 70—71., 

73. és 77. old. 
40. 5. sír. Ugyanott, 82. old. 
41. 222. sír. NÉMETH, 1973., 88. old. 
42. LASZLOVSZKY JÓZSEF szíves szóbeli közlése. 
43. 91. sír. Mint a 30. jegyzet. 
44. SZŐKE, 1962., 90. old. 
45. 53. sír. KISS, 1983., 50. old. 
46. 117. és 177. sír. DOMBAY, I960., 154. és 156. old. 
47. Valószínűleg a 8. sírból. BAKAY, 1968., 58. old. 
48. Mint a 30. jegyzet. 
49. A leleteket PAPP JÁNOS, a Magyar Nemzeti Mú

zeum restaurátora tisztította és konzerválta, s 
ugyanő a restaurálás során e lemezkékről számos 
fényképfelvételt is készített. Munkáját és a tech
nikai részletekről adott tájékoztatását ezúton is kö
szönöm. 

50. VACZY, 1983., 39. old. és 9. jegyzet 
51. Eddig sajnos csak a következő két katalógushoz 

jutottam hozzá: Warwick WROTH, Catalogue of 
Imperial Byzantine Coins in the British Museum II. 
(1908.); BELLINGER—GRIERSON, Catalogue of the 
Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whi t temore Collection I I I . (1973.) A 
keltezés azonban ezek alapján is bizonyosnak lát
szik. Ábrázolásunk legközelebbi analógiája III . 
Romanos histamenonján jelenik meg, de ott Mária 
a császár jobbján áll. A fajszihoz hasonló fordított 
ábrázolás a fenti katalógusokban nem szerepel még 
más korszakból való érmeken sem. 

52. Ezek a gyöngyök hozzá is korrodálódtak a fülekhez 
(13. ábra, b). 

53. HAMPEL, 1907., 160. old. és 51. tábla I I I . 3. Erre a 
darabra BÁLINT CSANÁD hívta fel a figyelmemet. 

54. Analógiák felsorolásával: KISS, 1983., 173. és 205— 
206. old. 

55. HOK I V 17. old. 
56. HOK V. 39. old. Megújítva 1275-ben. HOK V. 53— 

54. old. 
57. HOK V. 52—53. old. Ebben az oklevélben kilenc, 

név és foglalkozás szerint felsorolt fajszi jobbágy 
szerepel. 

58. Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. 
Tom. I. (Budapest, 1896.) 342—344., és 351—352. 
old. 

59. HOK III . 47—49. old. 
60. KUMOROVITZ, 1953., 25—26. old. 
61. AÛO IL, 293. old. Az oklevél jelentőségére Felső

örs kapcsán Tóth Sándor mutatott rá. TÓTH, 1980., 
25—26. old. és 14. és 18. jegyzet. 

62. TÓTH SÁNDOR szíves szóbeli közlése. 
63. GYÖRFFY, 1959., 25. old.; ugyanő, 1970., 206. old.; 

HECKENAST, 1970., 43. old. Bírálatuk: SOLYMOSI 
LÁSZLÓ, MAGYAR NYELV, 68. (1972.) 2. 179—190. 
old. 

64. KRISTÓ, 1976. 34. old. 
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AGNES RITOÓK 

BEGRÄBNISSE IN DER ARPADZEIT IN VESZPRÉMFAJSZ 
(Vorhergehende Meldung über die Ausgrabungen 

um die Kirchenruine) 

Der Verfasser stellt es vor, wie man in der Umge-
beung von Veszprémfajsz, auf dem Grundstück, wo 
früher das Dorf Fajsz genannt war, den Friedhof um die 
ehemahlige Kirche bisher entdeckt hat. Der Friedhof 
im früheren Kirchengarten, und die Ausgrabungen 
leitete ab 1977 Sándor Tóth. 

Der spätmittelalterliche Friedhof wurde auch 

entdeckt. Der Verfasser stellt die Gräber ausführlich 
dar und die in denen gewesenen archeologischen 
Funde. Ganz kurz schreibt er über die Quellen aus der 
Arpadzeit. Den bisherigen Ergebnissen nach datiert er 
die Gräber den letzten Jahren des 11. und den ersten 
Jahren des 12. Jahrhunder ts . 
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KOZÁK KÁROLY 

KÖZÉP-EURÓPA CENTRALIS TEMPLOMAI 
(IX—XI. SZAZAD) 

BEVEZETÉS 

A centrális templomokkal kapcsolatos jelentős 
hazai érdeklődés miatt tűztük magunk elé célul 
ezek eredetkérdésének vizsgálatát. Nagy vona
lakban áttekintjük ennek az épületformának tör
ténetét az őskortól kezdődően, hogy ezen keresz
tül a rendeltetés kérdésében is tisztábban lás
sunk. Részletesebben csak Közép-Európa korai 
(IX—XI. század) centrális templomaival, kápol
náival foglalkozunk. 

Csemegi József Közép-Európa román kori cent
rális templomairól írt dolgozatát tekinthetjük 
hazánkban a kérdés első, további ösztönzésre 
indító munkájának. A körtemplomok kutatásában 
a következő lépést H. Gyürky Katalin tette 
veszprémi ásatása nyomán, az ott feltárt kör
templom tudományos feldolgozásával. A kar-
csai ref. templom és a sárospataki körtemplom 
feltárása és tudományos feldolgozása után e két 
emlék kutatója, Gervers-Molnár Vera vállal
kozott a középkori Magyarország körtemplomai
nak összefoglaló értékelésére. Munkáját feltehe
tően ösztönözte a kiszombori körtemplom — 
Dávid Katalin által az időben végzett — művé
szettörténeti vizsgálata, valamint néhány hazai 
és határainkon kívül eső körtemplom előbukka
nása (Keszthely, Kisnána, Környe, Ducové stb.). 
A szerző részletesen foglalkozik az eredet kér
désével, hangsúlyozva Nagy Károly aacheni 
palotakápolnájának szerepét a körtemplomok 
európai elterjedésében. A szomszédos országok 
korai rokon emlékeinek előzményként való be
mutatását követően a munka a középkori Ma
gyarország körtemplomainak addigi legteljesebb 
bemutatását végzi çl, terjedelmének kétharmad 
részében. A dolgozat e részében kísérlet történik 
a hazai emlékek csoportosítására, nem hallgatva 
el a megoldatlan kérdéseket sem. A kívül kerek, 
belül hatkaréjos, kupoladobos rotúndákat (Kis-
zombor, Karcsa, Gerény) például meg nem oldott, 
rejtélyes kérdésnek minősíti. Egész munkáját át
szövi a funkció kérdése, de egyértelmű választ e 
vonatkozásban nem kapunk. A szerző a legújabb 
kutatások eredményeire hagyatkozva a legtöbb 
kerek templom esetében elfogadja a plébánia
templom meghatározást. ' 

A fenti, igen hasznos dolgozatot követően 
hamarosan napvilágot látott Marosi Ernő tanul
mánya — a fent megoldatlannak, rejtélyesnek 
mondott — gerényi (Horjany) rotundáról. Ez a 
művészettörténeti vizsgálat, elemzés a hatfülkés 
körtemplom korát a XI. század helyett a XII I . 
századra határozta meg. Ezt a munkát néhány év 
múlva a kiszombori körtemplom kutatásával kap

csolatos dolgozat követte. A téglából épített cent
rális templomokról készült tanulmány nemcsak 
az épület korábbi kormeghatározását módosítot
ta, hanem a csoport eredetének kérdésére, funk
ciójára vonatkozóan is más megoldást vázolt fel. 
A három emlékre korlátozott csoport kereteit ki
bővítette, besorolva melléjük a négy-, nyolc- és 
tizenkét karéjos rotundákat is. Az ebbe a cso
portba illesztett emlékek Európába kerülését fő
ként a johannita (ispotályos) lovagok és a keresz
tes hadjáratokban részt vevők tevékenységéhez, 
ill. hatásához kapcsolja. Ennek nyomán kitér a 
funkció kérdésére is. A hazánkban szokatlannak, 
ritkán előfordulónak mondható, téglából épült 
körtemplomok birtokjelző, egyúttal lovagi „ma
gánegyházak" lehettek, melyek a szentföldi 
zarándoklatokra emlékeztető, esetleg sírkápolna
ként is funkcionálhattak. Legtöbbjük később a 
településsé fejlődött birtok plébániai egyházává 
vált, amit nem egy esetben a korai, hajóval tör
ténő bővítés bizonyít (Karcsa, Szalonna már a 
XIII . században, Gerény később).2 

A fenti publikációkkal egyidőben és azokat 
követően újabb, korábban ismeretlen centrális és 
körtemplomokat (Feldebrő, Szekszárd, Székes
fehérvár), kápolnákat (Bérese, Boldva, Debre
cen—Nagycsere—Szent-Jánoshegy, Eger, Eszter
gom, Sály-Latorvár, Szanda, Vésztő stb.) tártak 
föl, kutattak meg és állítottak helyre hazánkban, 
de a szomszédos országokban is (Pozsony, Dé
vény, Nyitrasárfő, Hernádszéplak, Sázava stb. 
Csehszlovákiában; Kolozsmonostor Romániában; 
Krakkó, Legnica, Plock, Przemysl, Strzelno Len
gyelországban; Nagytótlak Jugoszláviában), ame
lyek a vizsgálat alá vont kérdéseink szempont
jából igen jelentősek. A kolozsmonostori ásatás 
például egy negyedik, a középkori Magyarország 
területére eső belső fülkés rotundát tárt fel. Ez 
utóbbi emléket a romániai feldolgozások nyo
mán Dékány Tibor ismertette, összefoglalva rövi
den az e típusról eddig elhangzott véleményeket, 
kutatási eredményeket.3 

A fenti munkák újszerűbb szempontjai, a ko
rábbiaktól jelentősen különböző megállapításai, 
valamint a Gervers-Molnár Vera feldolgozása 
óta eltelt több mint tíz esztendő alatt itthon és 
külföldön feltárt vagy fölkutatott körtemplomok 
nagy száma időszerűvé tesz e területen egy újabb 
számbavételt és értékelést. Feltétlenül szüksé
gesnek tartjuk bevonni vizsgálatunkba az újab
ban előkerült egyéb centrális, szakrális épülete
ket is. A vizsgált kérdés ezeknek (Eger, Fel
debrő, Szekszárd, Székesfehérvár) figyelembe-
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vétele nélkül nem oldható meg megnyugtatóan. 
Ugyanez vonatkozik az első püspöki székesegy
házaink közvetlen közelségében feltárt rotundák-
ra, amelyek a keresztelőkápolna és a korai szé
kesegyház közti átmeneti megoldásnak tekint
hetők. E csoportnál válik majd igen lényegessé 
a megváltozó funkció kérdésének alaposabb vizs
gálata, pontosabb meghatározása (Eger, Eszter
gom, Gyulafehérvár, Nyitra, Veszprém). E munka 
e helyen való közlését, a Veszprémmel mint 
királynői és Székesfehérvárral mint királyi szék
hellyel — egymás vonatkozásában is —, ma is 
gyakran foglalkozó munkák miatt választottam. 
Ilyen fontos kérdésekben esetleg téves úton hala
dó kutatás évtizedekre visszavetheti a jobb meg
ismerés irányába haladó munkát. Reméljük, hogy 
centrális templomaink eredetének és rendelte
tésének vizsgálatát célul tűző munkánk Veszprém 
megye ilyen emlékeinek jobb megismerését is 
elősegiti majd. 

Az elmondottakból, úgy gondoljuk, egyértel
műen kitűnik, hogy dolgozatunkban elsősorban 
a középkori Magyarország legkorábbi centrális 
templomainak eredet- és funkciókérdését kíván
juk vizsgálni, s így a megoldás felé közelíteni. 
Munkánkban a legújabb hazai kutatási ered
mények mellett leginkább az új csehszlovák, 
lengyel és bolgár feldolgozásokra támaszkodunk, 
amelyek történetileg szorosan kapcsolódnak e 
kérdésben a hazai fejlődéshez. Munkánkat abban 
a reményben végezzük, hogy ebben a sokunkat 
foglalkoztató kérdésben elfogadhatóbb, világo
sabb képet kapunk majd, amelyet román kori 
építészetünk egészének további kutatásában fel
használhatunk. 

I. EREDETKÉRDÊS, RENDELTETÉS 

A körtemplomok eredetkérdésével és rendelte
tésével említett munkáikban Csemegi József, H. 
Gyürky Katalin és Gervers-Molnár Vera egy
aránt foglalkozott. Az utóbbi szerző — figyelem
be véve e vonatkozásba is a korábbi munkákat 
— ezt a kérdést az Aachen és köre fejezettel 
indítja, talán kissé túlzottan részletekbe menően. 
Elsősorban Nagy Károly palotakápolnájának 
szerepét emeli ki. Ennek következtében kissé el
halványul tanulmányában több, az eredetkérdés 
szempontjából is elsőrendű fontosságú építészeti 
emlék szerepe. Ezek közül megemlít ugyan néhá
nyat (Jeruzsálem—Szent Sír és a Mária sírja 
feletti centrális templom, Ravenna — San Vitale 
stb.), ezek azonban — jelentőségük felemlítése 
mellett — belemosódnak az aacheni palotakápol
na kétségkívüli fontosságához képest is túl
méretezett ismertetésébe, értékelésébe. Az igaz, 
hogy Nagy Károly építkezésének hatása ,,magá
val ragadó erejű" volt Közép-Európában, de első
sorban a birodalmi központ gondolatán keresztül 
és a később épült kisebb IX—X. századi frank, 
német uralkodói és püspöki palotakápolnák 
közvetítésével. A rotundák keletkezésében szere
pet játszó bonyolult hatásokra vonatkozó meg
jegyzéseivel egyetértve, mai ismereteink szerint, 
nyolc alfejezetben kíséreljük meg az eredet és 

rendeltetés kérdéseinek vizsgálatát segítő anyag 
bemutatását. 

1. Körépítmények (szentélyek, tumulusok, 
tholoszok, mauzóleumok) Elő- és Kisázsiában, 

Görögországban (i. e. 5000—i. e. 280) 

Az újabb kőkorból a történeti időkbe való 
átmenet korszakára tehető épületmaradványokat 
tártak föl Ninive közelében Elö-Azsiában, egy 
dombtetőn, Teli Arpatchiya körzetében, amely 
romok között kör alaprajzúak is voltak. Ezek a 
kör formájú, négyzetes előtérhez kapcsolódó 
építmények a kutatókat a Földközi-tenger vidé
kének tholoszaira, a hősök tiszteletére emelt 
emlékművekre emlékeztették. A silányabb építő
anyagokból emelt lakóépületek közül kiemelkedő 
építmények a település vezetőinek lakóházai és 
egyben szentélyei is lehettek. 

A Kisázsia területén alapított Phrigia fővárosa 
az Ankara közelében fekvő Gordion volt. A 
phrigiaiak kúp alakú, mesterségesen kialakított 
földhányásokba, tumulusokba temetkeztek. Ezek 
átmérője nemegyszer a 250 m-t is meghaladta. 
A tumulusok közepén helyezkedett el a kisebb, 
általában kör alakú építménybe foglalt sírkamra 
(i. e. VIII—IV. század). 

A Peloponnészoszi-félsziget egyik legnevezete
sebb, legrégibb települése Mykéné. A vár híres 
Oroszlán-kapuján belépve azonnal szembetűnik 
a kör formájú tumulus, amelyben aknasírok he
lyezkednek el. Kiemelkedő értékű emlék az i. e. 
XIV. századból származó, rejtélyes rendeltetésű, 
kör alaprajzú, szépen boltozott, úgynevezett 
Atreusz kincsesháza. 

Az antik görög építészet egyik jellegzetes, de 
pontosan máig meg nem határozott alkotásai a 
tholoszok. Ezek a kör alaprajzú épületek való
színűleg a hősök emlékét őrző, tiszteletét kifejező 
emlékmüvek lehettek. Egyik legjelesebb közülük 
Olympia templomkerületében (Altisz) a Philip
peion és az epidaurosi tholosz (i. e. IV. század). 
A sírépítményeknek nevet adó halikarnasszoszi 
Mauzoleion (i. e. 353) hatása érezhető a Samoth-
raké szigetén I. Ptolemaiosz leányának, Arsioné-
nak épített 19 m átmérőjű heroon (i. e. 280). 
Ezt a sírépítményt tekinthetjük az egyik e körben 
legkorábbi, jelentős építészeti alkotásnak, amely 
minden bizonnyal nagy hatással volt a kör alap
rajzú sírépítmények elterjedésében a görög, kis
ázsiai és palesztinai területeken, valamint azt 
követően a római birodalomban.4 

2. Kör alaprajzú épületek a római birodalomban 
(i. e. II.—i. sz. IV. század) 

A görög-hellén körépítmények az általános 
felfogás szerint heroonok voltak, a hősök tiszte
letére emelték ezeket az emlékműveket. A római 
kor építészetében ez a kultusz hasonló építészeti 
formában folytatódik, de tartalmilag kibővül a 
Vesta, Mercurius, Apolló, Diana stb. tiszteletére 
épült templomokkal, szentélyekkel. 

A kör alaprajzú sírépítmények közül a Plautiu-
sok (i. e. II. szd.) Caecilia Metella Via Appia 
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1. ábra. Róma. Pantheon 
Abb. 1. Rom. Pantheon 

mellett álló sírépítménye (i. е. 20) Augustus 
Mausoleuma, Priscilla sírja (i. sz. I. század), a 
Pantheon (i. sz. 120) és Hadrianus Mausoleuma, 
az úgynevezett Angyalvár (i. sz. 135) érdemelnek 
kiemelést (1. ábra). Az utóbbi két jelentős, nagy
szabású alkotás irányt mutat a halotti (császári) 
kultusz építészeti megnyilvánulásában mutatkozó 
fejlődésnek a római birodalomban. Ezt húzza alá 
a Forum Romanum másik centrális, belül kör 
alaprajzú épülete — nem messze a Vesta szen
télytől — Romulus heroonja, amely a város
alapító emlékét őrzi és a később épült Santa Con^ 
stanza (i. sz. 325). Az alapkérdés vizsgálata szem
pontjából azonban legérdekesebb számunkra 
Galeriusnak Szalonikiben álló és Diocletianus 
spalatoi, a palotaegyütteseken belül felépített 
mauzóleuma, amely utóbbit keresztény templom
ként használják máig is. Ezeket az emlékeket 
(2. ábra) tekinthetjük a hatalmi központ és a 
halotti kultusz egybefonódott, nagyszabású meg
nyilvánulásainak, amelyek példái nyomán fel
épültek a későbbiekben Bizánc, Ravenna, majd 
Aachen hasonló szerkezetű palotaegyüttesei.5 

A bemutatott példák nyomán elmondhatjuk, 
hogy a birodalmi gondolat megnyilvánulásaként, 
illetve reprezentálása céljából a római birodalom 
bukásáig a körépítményeket előbb a hősök — 
később az uralkodók — tiszteletére és a vallási 

kultusz céljaira emelték, később azonban a palo
taegyüttesekbe foglalván építészetileg is egyesí
tették azt a vallásos császárkultusszal. 

3. Korai keresztény 
kör- és centrális építmények 

a római birodalomban és a határos területeken 
(Palesztina, Szíria stb.) 

313-ban Nagy Konstantin császár biztosította 
birodalmában a vallásszabadságot (milánói ren
delet). Ettől kezdődően — elsősorban a császári 
család kezdeményezésére és segítségével — az 
antik hagyományok nyomán jelentős méretű 
centrális és kör alaprajzú keresztény templomok 
épülnek. Rómában a Santa Constanza-templom 
eredetileg keresztelőkápolnának épült, majd a 
császár leányának, Constantianak mauzóleuma 
lett ( f 354), jó példájául a vallási és a halotti 
kultusz együttes megjelenésének. A kereszté
nyeknél új elemként jelentkezik a kör- és cent
rális építmények keresztelés céljára történő fel
használása. A Santa Constanza azonban nem 
egyedüli példája ennek a megoldásnak. Valami
vel később Rómában felépül a centrális alap
rajzú Laterán Baptisterium (432—440) és a Sancto 
Stephano Rotondo (468—482), Ravennában pedig 
a San Giovanni in Fonte (arianus-ortodox baptis-

0 1o to M 
2. ábra. Róma Caecilia Metella mauzóleuma, Santa 
Constanca-templom alaprajza és Ravenna. San Giovanni 
in Fonte-keresztelőkápolna 
Abb. 2. Rom. Mausoleum Cecilia Metella, Grundriss 
der Kirche Sancta Constanca und Ravenna. Taufkapelle 
San Giovanni in Fonte 
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térium, 450 körül). A szíriai Kalat-Siman kolos
torának keresztelőkápolnájánál (V—VI. sz.) 
ugyancsak megjelenik a centrális tér- és tömeg
forma. A* halotti kultusz emlékei mellett tehát a 
korai keresztelőkápolnák egyik jellegzetes meg
jelenési formájává válik a kör vagy centrális 
alaprajzú és szerkezetű egyházi épülete 

A keresztény halotti kultusz és a hatalmi szim
bólum egyesül a jeruzsálemi Szent Sír- és a Má
ria sírja felett álló centrális elrendezésű és meg
jelenésű templomokban, (3. ábra) amelyeket 
Nagy Konstantin császár, illetve anyja, Szent 
Ilona építtetett az egykor nyolcoldalú szentély-
lyel záródó betlehemi Jézus születése templom
mal együtt (325—335). Ez utóbbi építmény keleti 
szakaszát a VI. században háromkaréjossá — 
„kereszt formájúvá" — alakították át. Ezek a 

c i 1 3 

с ' ' 3 

i 1 4 1-
O 4o to 3 © 1 

3. ábra. Jeruzsálem. Szent Sír-templom 
Abb. 3. Jerusalem. Die Heilige Grabkirche 

templomok — hasonló funkciókkal — minta
képéül szolgáltak a bizánci császárság, valamint 
a szomszédos országok területén és a korai Euró
pában szerveződő államok templomainak építésé
hez. Hatásuk az említett és az azokhoz kapcsol
ható korai emlékek közvetítésével (Centelles, 
Constans mauzóleum, 353—358; Thesszalonikí, 
Hagios Georgius; Nagy Theodosius palotája; az 
egykori Galerius mausoleuma; Bizáncban Mária 
ö v é n e k elpusztult temploma, a Hagia Soros; a 
Hagia Sophia északi, tizenkét fülkés körkápol
nája, 532—537; Ravenna, Nagy Theodorik sír
emléke, 526 és a San Vitale, 526—547; a fréjus-i, 
marseille-i és a venasque-i keresztelökápolnák, 
VII. század; az arméniai Arich, Sanahin, Zoravar, 
Zvartnotz, VII . század; a georgiai Ivari, Mang-
lisi V—XI. század, Ninocminda, VI. sz. vége, 
Dzveli Svanta, VI—VII. század; Miletos, hat
fülkés körkápolna; Aachen, palotakápolna stb., 
stb.) kimutatható még a XIII . században is.7 

4. Az aacheni palotakápolna 
és közvetlen hatása 

A kívülről tizenhatszög, belülről nyolcszög 
alaprajzú, háromszintes aacheni palotakápolna 
nyugati homlokzata előtt hosszú, átriumszerű 
udvar vagy nyitott csarnok állt (4. ábra), amely 
így együtt az antik példákat idézi (Diokletianus 
és Nagy Theodosius palotája stb.). Az újabb ku
tatás az aacheni palotaegyüttes legfontosabb 
előképének — a birodalmi központ megvalósítása 
tekintetében — a konstantinápolyi Sacrum Pala-
tinumot (565—578) tartja. Ennek az úgynevezett 
Arany Triclinuma (Chrysotriclinüm) szolgált 
mintául a kápolna építésénél, melynek mestere a 
metzi Odo volt (798—805). Dercsényi Dezső an
nak a véleményének adott hangot egyik munká
jában, hogy a palotakápolna szorosan kapcsoló
dik a San Vitale alaprajzi rendszeréhez és leegy
szerűsített formában ugyan, de a felépítményt is 
átvette Odo mester. A San Vitalét az antik épí
tészeti fejlődés végső állomásának tartják. Már 
korábban is felvetődött, hogy az aacheni palota
kápolna eredetét messzebb, Keleten kell keresni. 
Mi úgy gondoljuk, hogy az elmondottak mellett 
a másik igen fontos előkép a jeruzsálemi Szent 
Sír-templom volt. Nemcsak a formai átvétel 
szempontjából tartjuk ezt lényegesnek, hanem 
elsősorban a császári sírnak az építészet jelképi 
eszközeivel történt magába foglalása miatt. Ga
lerius, Diokletianus palotáinak császári mauzó
leumai nyomán Jézusnak, a világ urának sír
templomát választotta Nagy Károly saját sír
helyének mintájául. Erre a gondolati kapcsolatra 
utal az a történeti adat is, amely szerint Jeruzsá
lem város ünnepi zászlaját és a Szent Sír-temp
lom kulcsait Nagy Károly 800. december 23-án, 
császárrá koronázásának előestéjén megkapta. 
808-ban pedig összeírást készíttetett a jeruzsá
lemi patriarchátusban lévő egyházi épületekről 
és a hozzájuk tartozó személyekről. Ez az ösz-
szeírás tartalmazza azt az összeget is, amelyet a 
császárnak évente a Szentföldre kellene küldenie. 
810-ben egy törvényben ad utasítást annak a 
pénzösszegnek az összeállítására, amelyet az Úr 
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4. ábra. Aachen; Nagy Károly palotakápolnája 
Abb. 4. Aachen. Palastkapella von Károly Nagy 

ottani templomának a restaurálására fognak 
Jeruzsálembe elküldeni.8 

813-ban a palotakápolnában koronázták meg 
Jámbor Lajost, és egy évvel később ugyanitt te
mették el Nagy Károlyt is. Ettől fogva pedig, 
egészen 1531-ig, itt koronázták meg az összes 
német-római császárt. Az aacheni palotaegyüttes 
a karoling állam és az egyház, ugyanakkor Nagy 
Károly és az őt követő mindenkori német-római 
császárok személyes hatalmának jelképe is lett. 
Ennek a jelképnek nemcsak a formáját, hanem az 
abban kifejezést nyert birodalmi eszmét sok eset
ben igyekeztek utánozni, de nem mindenhol és 
nem mindig ugyanilyen formában, hanem sok
szor szétválasztva az összesített gondolatokat és 
funkciót. Szent István király például Székesfe
hérvárott hosszhajós bazilikát építtetett, temetke-
zőhelyül, amely a középkoron át nemcsak koro
názó, de temetkezőhelye is lett a magyar kirá

lyoknak. Megállapítható, hogy Aachen körül 
mintegy 200 kilométeres körzetben, vagy két év
századon keresztül egyértelműen hatott a Nagy 
Károly-féle palotakápolna az ott, ezen időszak 
alatt épült körtemplomok, kápolnák esetében. 
Kör alaprajzú a fuldai dóm Szent Mihályról el
nevezett temetőkápolnája, amelyet 822-ben szen
teltek fel. A nyolc oszlop által tartott kupola 
alatt középen a Szent Sír, alatta kripta nyert ki
alakítást. Ugyancsak az aacheni kápolnához le
hetett hasonló az a kápolna is, amelyet Jámbor 
Lajos építtetett Thorville-ben 830—840 között. 
805-ben I I I . Donátus zárai püspök meglátogatta 
Nagy Károlyt Aachenben. Feltehetően ez a láto
gatás, illetve az ekkor szerzett tapasztalatai 
inspirálták a hazatérése után a Szent Donátus 
tiszteletére emelt templom centrális alaprajzú 
megoldására. A 806-ban felszentelt Germigny 
des Prés-i négyzetes alaprajzú templom három 
oldalához egy-egy patkó alakú, a negyedik ol
dalhoz három patkó alakú apszis kapcsolódik. 
Építtetője a görög Theodulf orleansi püspök min
den valószínűség szerint az örmény építészetből 
vette a példát.9 

843-ban a frank birodalom három részre sza
kadt. E részeken nem azonos mértékben hatott 
Aachen példája. Kopasz Károly compigne-i Má
ria temploma (870—877) Aachent követi. Brügge
ben a Szent Donatus-templom (IX. század) és 
Lövenben a Szent Péter-templom uralkodók ré
szére épültek (palota vagy temetkezőhely?), 
Liege-ben Szent János evangélista templomát 
Notger érsek építtette 972—1008-ban, saját te-
metkezőhelyéül. Müizenben a Szent Lambertus
templomot ugyancsak ő építtette. Hasonlókép
pen érseki és püspöki kápolnaként épült a mett-
lechi Mária- és a grongingeni Szent Walpurge-, 
valamint Wimpfen in Thalban a Szent Péter
templom, amelyet a wormsi Hildebold érsek épít
tetett 979—998 között. Ezek a templomok, ká
polnák csaknem minden esetben palotához kap
csolódtak, s így Aachen hatása egyértelműnek 
tekinthető. A példákat — térben és időben — 
tovább sorolhatnánk, de a hazai anyag vizsgálata 
szempontjából a leírtak elégségesnek tűnnek 
Aachen közvetlen hatása szempontjából. A Nagy 
Károly halálát követő évszázad zavaros esemé
nyei után az Ottók szerveztek ismét erős biro
dalmat. I. Ottót és fiát Aachenben koronázták 
meg, majd I I I . Ottó 1000-ben — pünkösdkor fel
kereste Nagy Károly sírját és felnyittatta. Aachen 
szerepe ismét megnövekedett . A Közép-Európá
ban ez időben alakuló, a kereszténységet felve
vő államok előtt Bizánc és Róma mellett példa
ként lebegett az Ottók birodalma is. E közpon
tok nem egyformán hatottak azonban minden 
„fiatal" keresztény népre, s ez a körtemplomok 
elterjedésére is vonatkozik.10 

5. Morva fejedelemség és Csehország 

A Közép-Európában újonnan — IX—X. szá
zad — szerveződő és a kereszténységet felvevő 
országok az Ottók birodalmát tekintették köve
tendő példának az állam és egyház szervezésé
ben egyaránt. Uralkodóik központjaikban centrá-
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lis palotakápolnáikkal — ha kisebb méretben és 
egyszerűbb formában is — egyes kutatók leg
utóbbi felfogása szerint a nyugati példaképeket 
követték. A típus magyarországi eredete szem
pontjaitól szükségesnek tartjuk e kérdés ponto
sabb megvizsgálását a hazánkkal szomszédos te
rületeken: A morva fejedelemség területén a IX. 
századtól kezdődően számolhatunk kör- és cent
rális templomok, kápolnák megjelenésével. Ezek 
legnagyobb számban Mikulcicéből ismertek, ahol 
három ilyen kápolnát tártak fel. Egy további 
morva rotundát Staré Mestóból ismerünk. A vizs
gálat szempontjából elsősorban Mikulcice fontos 
számunkra. Elöljáróban elmondhatjuk, hogy a 
három körtemplom formailag nem egységes (a 6. 
számú körtemplom két félköríves „szentélyű", a 
7. számú körtemplom kissé kiugró, ,,íves záró
dású" szentélyfülkés, a 9. számú pedig kívül kör, 
belül négyfülkés, „kereszt alakú" épület) és 
egyik sem állt a vár, a központi település terüle
tén, hanem az azt határoló, vízrajzilag is jól el-

5. ábra. Morva keresztelőkápolnák: 1—3. Mikulcice, 4. 
Staré Mesto és Mikulcice: helyszínrajz a feltárás nyo
mán 
Abb. 5. Taufkapellen in Mähren: 1—3. Mikulcice, 4. 
Staré Mesto und Mikulcice: Ortsbeschreibung nach der 
Freilegung 

különülő, valószínűleg valamivel később bené
pesült területeken — „külvárosokban" — épült 
(5. ábra). A „város" központjában állt a kör
templomokhoz képest nagyméretű, háromhajós, 
háromrészes (előcsarnok, karzat, félköríves szen
tély) templom. Ez valószínűleg a térítők keresz
telőtemploma (bazilika) volt, amelynek nyugati 
része az előcsarnok felett helyezkedhetett el a 
lakórész (palota), közvetlen átjárással a karzat
ra. A bazilika közelében tárták fel a fejedelem 
palotáját. Ezeket a központi épületeket I. Moj-
mir (kb. 818—848) vagy Rasztiszlav (849—870) 
építtette az ott talált leletek és a történeti adatok 
tanúsága szerint. Ez az időszak megelőzi, részben 
pedig fedi Cirill és Metód itteni missziós tevé
kenységének idejét. 

Ezektől a központi épületektől északnyugatra 
egy egyenes záródású, „sekrestyés", északkelet
re két másik, egy félkörös szentélyű, és vala
mivel távolabb egy egyenes szentélyzáródású ki
sebb templom maradványait tárták fel. Ezek kö
zül a palota közelében feltárt kisméretű, félkör
íves szentélyzáródású templommaradvánnyal kap
csolatban a kutatók felvetették a „mausoleum" 
lehetőségét. Építésének korát a IX. századra 
(valószínűleg a 2. felére) tet ték." 

Amint a fentiekből világosan kitűnik, Mikul
cice esetében a korai időszakban szó sem lehet 
— formai átvétel tekintetében — Aachenről vagy 
köréről. Itt inkább az Ottók hatalmi központjá
nak, Passaunak vagy Quedlinburgnak hatásáról 
beszélhetünk a templomok vonatkozásában. A 
valamivel később, a fejlődő város külső terüle
tein, részein feltárt három körtemplom egy má
sik hatás eredményének tekinthető. 

Az ásatok és a történészek által talán topog
ráfiai helyzete miatt Kosteliskónak nevezett, a 
központhoz délről közvetlenül kapcsolódó terüle
ten álló 9. számú, kívül kör-, belül négyfülkés, 
„kereszt a lakú" kis templomot vegyük először 
sorra. Ennek a templomnak, kápolnának külső át
mérője 9 m, a fülkék belső hossz- és szélességi 
mérete 6,5 m. Nem sok ember fért el a templom
ban. Így elfogadható az a nézet, hogy eredetileg 
keresztelőkápolnának épült. Közepén egy kutat 
tártak fel. Építésének idejét a IX. századra hatá
rozták meg. 

A másik körtemplom a „várostól" valamivel 
távolabb, északnyugatra állt egykor. A 6 m külső 
átmérőjű (?) tört kőből épített hajóhoz keletről 
egy ívesen záródó szentély (fülke) kapcsolódik. 
Feltehetően ez is keresztelőkápolna volt, mint a 
9. számú, s azzal megközelítőleg azonos időben, 
a IX. század 2. felében épülhetett. Ez a két kör
templom tulajdonképpen éppen olyan „ecclesia 
baptismalis" volt, mint a nagy, háromhajós „püs
pöki templom", azonban annál később, másik fe
jedelem és máshonnan jött (Bizáncból) térítők 
építtették. 

A harmadik körtemplom, a 6. számú rotunda a 
városban egykor álló püspöki egyház, a palota és 
a 4—5. számú templomok ívesen hajló vonalába 
esik, de a zárt szerkezetű, folyó által határolt 
városon kívül, a folyó „V" alakú elágazásának 
túlsó partján. Valószínűleg fontos átkelőhely le
hetett itt, amelyen át északkeleti irányba vezetett 
az út. A leírt helynek stratégiai jelentősége is 
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volt, amely hatással lehetett a templom pozíció
jának kiválasztására. Ezzel hozható talán kapcso
latba ennek a tört köböl épült templomnak az az 
alaprajzi jellegzetessége, hogy a 8 m átmérőjű 
központi teréhez, amely a két előzőnél lényege
sen tágasabb, keletről és nyugat felől egy-egy 
patkóívű apszis csatlakozott. A templom körül 
feltárt, fallal kerített temető jelentős számú gaz
dag sírja, valamint néhány, a torony elhelyezke
dése szempontjából hasonlónak mondható temp
lom (Egilsay, Rip-hegy, Kisnána, Srzelno, Zarnow 
stb.) nyomán arra gondolhatunk, hogy a nyugati 
,,apszis" egykor toronyként kapcsolódott a hajó
hoz, amelyből az átkelőhelyet és az útvonalat 
ellenőrizhették, illetve szükség esetén védhették 
is (6. ábra). E templomot a fejedelem fegyveres 
kíséretéhez tartozó, abban magasabb tisztséget 
betöltő „nemzetségfö" építtethette maga és kísé
rete számára, talán eredeti funkciójaként ugyan
csak ,,ecclesia baptismalis" gyanánt. 

? 40 20 
f » 1 

6. ábra. Tornyos körtemplomok: 1. Mikulcice, 2. Rip-
hegy, 3. Strzelno 
Abb. 6. Rundkirchen mit Turm: 1. Mikulcice, 2. Rip-
Berg, 3. Strzelno 

Staré Mesto „várának" közelében került elö a 
negyedik morva körtemplom. Belső átmérője 7,5 
m, tört köböl épült és a keleti oldalához csatla
kozó két , ,támpillérszerü" falmaradvány arra 
enged következtetni, hogy patkóíves szentélye 
lehetett. Ez utóbbi maradvány helyzete — a „vá
ron, ill. városon" kívül — és méretei alapján a 
mikulcicei 6. számú templommal vethető össze 
leginkább. Staré Mestot ugyancsak fontos, eset
leg morva fejedelmi központnak tartják, amelyre 
azonban inkább a mezőgazdasági termelés volt 
jellemző. A körtemplom eredeti rendeltetése ma 
még egyelőre tisztázatlan. Ezt a templomot is a 
fejedelmi udvarhoz kapcsolják. Ezzel a véle
ménnyel szemben mi úgy véljük, hogy a mikul
cicei példák egyértelműen bizonyítják ennek a 
körtemplomnak a kapcsolatát is a település bővü
lésével és a térí tőtevékenységgel. Ily módon ez 
az emlék is „ecclesia baptismalis" lehetett. E fel
vetést pedig itt is erősíteni látszanak a ,,várban" 
feltárt hosszhajós, félköríves szentélyű templo
mok, amelyeket korban a mikulcicei háromhajós 
püspöki egyházzal hasonlíthatunk össze. Hipoté
zisünket tovább támogatja, hogy a közelmúltban 
Brünnben, a ,,történelmi városmagtól" jelentősen 
távolabb tártak föl egy rotundát. Úgy tűnik ezek 
alapján, hogy e korban a központi helyen történt 
templomépítést a - „váron" kívül — követte 
egy másik, körtemplomépítés, amely egy más 
eredetű térí tötevékenység létére enged követ
keztetni. 

A morva fejedelemség történetével foglalkozó 
kutatók úgy gondolják, hogy az idézett emlékek 
a IX. század folyamán épültek. A század elején I. 
Mojmir (kb. 818—848) uralkodása alatt alakult ki 
a morva fejedelemség, ahol a kereszténység ter
jesztése is megkezdődött. Először bajorországi té
rítők érkeztek, és a fejedelemség egyházi szem
pontból a salzburgi érsekség, illetőleg a passaui 
püspökség fennhatósága alá került. E térítés ide
jén ír és skót szerzetesek is tevékenykedtek a 
morvák között. Salzburg és Passau hatásának tu
lajdoníthatjuk a legkorábbi morva templomok, 
elsősorban is a háromhajós, félköríves szentélyű 
mikulcicei bazilika és az ahhoz hasonló alaprajzú 
kisebb morvaországi templomok keletkezését. 
Elfogadhatjuk Cibulka professzor véleményét is, 
mely szerint az egyenes szentélyzáródású morva 
templomok az ír—skót térítés hatására épültek.15 

Már Mojmir érezhette a fenti kapcsolattal járó 
függőséget. Utóda, Rasztiszlav (849—870) e füg
gőség felszámolására I I I . Mihály bizánci császár
hoz fordult (855—866) segítségért és tőle is térí
tőket kért. A cszászár és Photius pátr iárka 862-
ben Cirillt és Metódot, a két testvérszerzetest 
küldte a morvákhoz. A fivérek már a következő 
esztendőben megkezdték hittérítő tevékenységü
ket. Ennek hatékonysága érdekében a liturgiában 
is szláv nyelvet használtak, amit II. Hadrián pápa 
— a salzburgi érsek és a passaui püspök tiltako
zása ellenére — 868-ban engedélyezett is a test
véreknek. Ezt az eseményt és időszakot tartjuk a 
morva körtemplomok — elsősorban keresztelő-
kápolnák — eredetének és építési idejének. A 
szláv nyelv használata mellett a már álló, bajor 
(német) eredetű, ihletettségű templomoktól elütő 
formájú — Bizáncban, Rómában és Palesztinában 
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már korábban kialakult és a IV. századtól kez
dődően keresztelőkápolnaként szolgáló — kör
templomformát választották. Cirill halála után 
Metód, mint Sirmium püspöke visszatért a mor
vákhoz, folytatni az eredményes térítést. Raszti-
szláv unokaöccse Szvatopluk, aki a fejedelmi tró
non követte, már nem segítette munkájában Me
tódot, akinek pedig VIII . János pápa újólag en
gedélyezte a szláv nyelvű liturgiát. 885-ben meg
halt Metód is, és ezzel egyszeriben vége szakadt 
a szláv nyelvű, bizánci jellegű hittérítésnek. A 
morvaországi IX—X. századi építőtevékenység 
vizsgálatakor nyomatékos figyelmet kell szen
telnünk annak a körülménynek, hogy az állam
alakulat egy jelentős területe a későbbiekben a 
magyar állam részévé vált. Látni fogjuk majd — 
Pozsony, Nyitra, Dévény, Ducó esetében —, hogy 
az építészeti hagyaték jelentős mértékben alakít
ja a korai magyar központok szakrális emlékei
nek formáját is. 

A csehszlovákiai kutatók is Cirill és Metód 
működésének idejére teszik a morva körtemplo
mok építésének idejét. Ezeknek az emlékeknek 
előképeit azonban Dalmáciában és Észak-Itáliá-
ban Ravenna felé keresik. A legutóbbi magyar 
feldolgozások megkérdőjelezik a fenti állítást és 
erőteljesen vetik fel a Nyugat-Európához való 
igazodás lehetőségét. Mi úgy véljük, hogy a ma
gyarázat a fentiek alapján egyértelmű. A morva
országi központok nem az aacheni formát és 
„gondolatot" vették át és fejlesztették tovább, 
hanem annak sokkal inkább ,,ottói" változatát. A 
morva rotundák ,, városon", központtól kívül 
épültek, más időben. Ez az időszak pedig kétség
kívül egybeesik Cirill és Metód térítőtevékeny
ségével. Bizáncban és a birodalom területein 
mindenütt kedvelt volt a kör-, illetve centrális 
alaprajzú keresztelőkápolna. I ly módon ezt a le
vezetést fogadjuk el a morva körtemplomok ere
detének kérdésében is.14 

A csehországi körtemplomok eredetét a leg
újabb ottani kutatások eredményeként Morva
országból vezetik le. Borivoj cseh fejedelem 
Morvaországban nyerte el a kereszséget, és arra 
Metód készítette fel. Metód püspök a fiatal feje
delem mellé adta Kaich nevű papját, akit Borivoj 
Levy Hradec várában telepített le, ahol azután az 
úgynevezett Keresztény Legenda szerint templo
mot építtetett Szent Kelemen vértanú tiszteletére. 
A várban egy kőből épült körtemplom alapfalait 
tárták föl, amelyet a Borivoj által építtetett Szent 
Kelemen egyházzal azonosítottak. A rotunda 
puha homokkőből faragott kisméretű kváderek-
ből épült. 

Budec várában, amely egyidős Lévy Hradeccel, 
egy tört kőből rakott körtemplom hajóját tárták 
fel, a szentély maradványaival , amely patkó ala
kú lehetett, a Staré Mestó-ihoz hasonlóan. A hajó 
északnyugati részéhez később tornyot emeltek. 
Ez utóbbi — bár formája más — a funkció szem
pontjából a mikulcicei 6. számú templommal mu
tat hasonlóságot. A budeci leletet a kutatók a 
Szent Péter-templommal azonosították. Építési 
módja és méretei alapján a patkóíves szentélyű 
morva rotundák csoportjába sorolják e marad
ványt, amelyet maga Borivoj, vagy esetleg utód
ja, I. Spitignev építtetett. (Lakótorony-jellegű 

7. ábra. Cseh körtemplomok „lakótoronnyal" 
Abb. 7. Tschechische Rundkirchen mit „Wohnturm". 

épületet találunk egy prágai és a tyneci körtemp
lom északi oldalánál (7. ábra). 

A további cseh körtemplomok is fejedelmi, 
uralkodói központokban épültek — ebben külön
böznek elsősorban a morvaországiaktól — és 
azokat nagyobbrészt a Premislida-ház magánká
polnáinak tartják (Stara Plzen: Szent Péter-, 
Znaim: Mária-, Lysa: Szent Dezső-, Prága: a 
vysehradi Szent Márton-, Szent Kereszt-, Szent 
Longinus- és Szent Pankrác-rotundák.) Amíg a 
morva emlékek mindegyikét tört kőből emelték, 
addig a csehországiak közül több körtemplomot 
szépen faragott kváderkövekből falaztak.1 

Az említett várakban álló, gondos munkával 
épített korai cseh körtemplomok részben a feje
delmi reprezentációt, részben a hit terjesztését 
szolgálták, a két lényegi funkciót egyesítve ma
gukban. Leginkább azonban a prágai vár — a 
Hradzsin — valamikori első egyháza, a nagymé
retű, négykaréjos Szent Vid-rotunda bizonyítja 
ezt (8. ábra). A templomot Vencel (921—929) 
emeltette a szlávok körében népszerű vértanú 
szent tiszteletére. Szeme előtt az antik példák és 
a bizánci, aacheni birodalmi központ gondolata 
lebeghetett, azok építészeti megnyilvánulásaival 
egyetemben. Közelebbi előképekként álltak már 

8. ábra. Prága. Szent Vid-templom (püspöki keresztelő
egyház) 
Abb. 8. Prag. Kirche des Heiligen Vid (bischöfliche 
Taufkirche) 
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ekkor a morvaországi kerek templomok is. A 
kétszintes épület a prágai püspök keresztelőká
polnája — ecclesia baptismalisa — és egyben, 
a karzata révén, a püspök és a fejedelem kiemelt, 
reprezentatív istentiszteleti helye is volt. Kevés
sel később a nyugati karéjban nyertek elhelye
zést Szent Adalbert vértanú püspök maradványai , 
a déli karéjban pedig az építtető, a később szin
tén szentté avatott Vencel sírhelyét alakítot
ták ki.16 

Szükségesnek tartjuk megemlékezni egy ké
sőbbi, félköríves szentéllyel záródó, nyugati hom
lokzata előtt pedig egy kör alaprajzú toronnyal 
megerősített rotundáról, amely Prágától 100 
km-re északra, a Rip-hegy tetején áll. A mikul-
cicei 6. sz. templommal, a spanyolországi Torres 
del Rió-i, valamint néhány magyarországi emlék
kel rokonságot mutató épületet 1126-ban emel

9. ábra. Szazává. Centrális kápolna maradványai és re
konstrukciós raiza 
Abb. 9. Sazava. Reste einen Zentralkapelle und Re
konstruktionszeichnung 

tette Szent György lovag tiszteletére II . Vencel 
a chlumeci győztes csata emlékére. A cseh cent
rális templomoknak későbbi emlékei közé tar
toznak a százavai nagykaréjos (9. ábra) és a prá
gai Keresztelő Szent János-rotundák.1 7 

Ez az időszak már egybeesik a magyaroknak a 
Kárpát-mecencében való megjelenésével, a hon
foglalásunkat követő évtizedekkel, de az alaku
lóban levő lengyel állam korai korszakával is. 
Ezért fontos számunkra e kor minél szélesebb kö
rű vizsgálata. 

6. Lengyelorság centrális és körtemplomai 

A lengyelek keresztény hitre való térítésének 
hivatalos kezdete 966. Az akkor megkeresztelke
dett I. Mieszko fejedelem (?—992) a cseh Dub-
ravka (Dabrowka) hercegnőt vette feleségül. Ez 
a kapcsolat, a szomszédság és a hasonló történeti 
helyzet — újonnan szerveződő keresztény állam 
— kétségtelenné teszi a szoros kapcsolatot az 
állam és az egyház intézményeinek kialakításá
ban. A legkorábbi — ma ismert — lengyel épí
tészeti emlékek (kör- és centrális) csaknem kivé
tel nélkül fejedelmi magánegyházak, egyben az 
első keresztelőkápolnák (ecclesia baptismalis) 
voltak, amelyekhez — szemben a csehországiak
kal — közvetlenül palota csatlakozott (Giecz, 
Krakkó, Lednica, Plock, Przemysl, Wislica). A 
példaként említett három utóbbi helyen a palota
kápolnán kívül még egy-egy másik körtemplo
mot is feltártak a városban, a püspöki székesegy
házon belül (Przemysl), vagy annak közelében. 
Ezek megkönnyítik vizsgálatunkat az eredeti 
funkció meghatározásánál. Azt sem hallgathatjuk 
el, hogy a quedlinburgi találkozó I. Ottó udvará
ban, várában (973) jelentős dátum a cseh, lengyel 
és magyar történelemben, a kereszténység terje
dése és terjesztése szempontjából. Az ezekben az 
országokban épült első templomok, így a centrá
lis és körtemplomok eredetkérdésének, fejlődésé
nek és elterjedésének szempontjából fontos első
sorban számunkra ez az esemény, amely a térítés 
„hivatalos" kezdetét jelenti Lengyelországban és 
Magyarországon is (10. ábra). 

Az akkor még nem egységes lengyel nép tör
zsei elszórtan éltek. Közülük a polanok bizonyul
tak a legerősebbnek — innen vették nevüket is 
—, akik a VIII—X. század folyamán egy nem
zetté kovácsolták a lengyeleket. Ez a folyamat I. 
Mieszko fejedelem korában (kb. 960—992) zaj
lott, hasonlóképpen, mint nálunk, Géza fejedelem 
idejében. Egyes kutatók feltevése szerint azonban 
már egy századdal korábban, Cirill és Metód té
rítői elérték a Visztulánál élő törzseket. így azzal 
is számolhatunk, hogy Kis-Lengyelországban a 
vislánok között eredményesen működtek a térí
tők és e területen már templomok és épültek. Eb
ben az időben ez a terület a Nagy-Morva biroda
lomhoz, később Csehországhoz tartozott egy 
ideig. Éppen ezért, a lengyel körtemplomok át
tekintését az e területen ismertekkel kezdjük él.18 

A lengyel törzs nevét is őrző Wislicában a fő
tér közelében, a múzeummal szemben levő terü
leten, két palotából és két körtemplomból álló 
épületegyüttes maradványait tárták fel egy föld-
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10. ábra. Keresztelőegyházak és palotakápolnák Lengyelországban 
Abb. 10. Taufkirchen und Palastkirchen in Polen 

várban (11. ábra). (Ferde szájú Boleszláv feje
delem itt adott menedéket Boricsnak, a magyar 
trónkövetelő hercegnek. 1135-ben II . Béla király 
magyar és ruszin seregei elfoglalták és felgyúj
tották a várost.) A két, egymásra megközelítőleg 
merőleges hossztengelyü palota végében — illet
ve a kettő között — álltak egykor a körtemplo
mok. Az épületmaradványok helyzetéből és for
májából egyértelműen kitűnik, hogy azok nem 
egyidoben épültek. Vegyük először szemügyre 
azt a minden bizonnyal korábban épült palota-
együttest, amelyhez a keletéit, félköríves szen
télyű körtemplom tartozott. A körtemplom északi 
oldala mellé épült — de nem azzal együtt, hanem 
feltehetően valamivel később — a kétosztatú 
palota, amelynek hossztengelye az északi máso
dik helyiségénél kissé megtörik. (Lehetséges, 
hogy ez az épületrész is később épült, talán to
ronyként csatlakozva a már meglevőhöz. Ameny-

nyiben a fentiek igaznak bizonyulnak, a körtemp
lom akár Metód idejében is felépülhetett már, 
s ebben az ecclesia baptismalisban keresztelték 
először a wislánokat. A keresztelőkápolna északi 
oldala mellett feltárt épületmaradvány előbb ta
lán a térí tőké volt, amelybe azok távoztával be
költözött a törzs vezetője, ,,hercege".) 

A X. század közepe táján — amikor I. Mieszko 
fejedelem már egyesítette a törzseket — bővít
hették és alakíthatták palotakápolnává ezt az 
épületegyüttest, valószínűleg a földvár építésé
vel együtt. 

A második palota az első északi végének vona
lába épült, de attól távolabb. Köztük állt a kívül 
kör alakú, belül nyolckaréjos, a korábbival meg
közelítőleg azonos méretű, körüljárható kápolna. 
E második palota fala vékonyabb az első falánál, 
földszintes, esetleg egyemeletes lehetett. Déli 
homlokzata előtt — a várudvar felé — oszlopos 
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И. ábra. Palotakápolnák Lengyelországban: 1. Wislica, 
2. Przemysl, 3. Krakkó, 4. Plock 5. Lednica, 6. Giecz. 
Abb. 11. Palatskapellen in Polen: 1. Wislica, 2. 
Przemysl, 3. Krakau, 4. Plock, 5. Lednica, 6. Giezc. 

folyosója, esetleg tornáca volt az emeleten, ame
lyek a téglalap alakú épület délkeleti sarka előtti, 
négyzetes kis építményhez kapcsolódtak („lép
csőépítmény"). Ettől a kis építménytől íves vo
nalban öt oszlop indult a korábbi palota észak
nyugati sarka irányába, a körtemplom déli oldala 
előtt mintegy folyosót, tornácot alkotva. Ez az 
épületrész biztosította a két palotarész közötti 
közvetlen összeköttetést és a lakóépületnek a 
belső karéjos kápolnával való szerves kapcsola
tát. E második palotaegyüttes építésének idejét 
a hazai és nyugat-európai rokon emlékek alapján 
a XII—XIII . század fordulójára, vagy a XIII . 
század első felére tehetjük (Gerény, Karcsa, Kis-
zombor, Kolozsmonostor — kívülről kör alap
rajzú, belülről hatkaréjos rotundák). 

A palotaegyüttes pusztulására minden valószí
nűség szerint 1241-ben, a tatárok támadásakor 
kerülhetett sor. 

Hasonló kezdettel számolhatunk Przemyslben 
is, a várban feltárt palotakápolna esetében. Ez a 
félköríves szentéllyel záródó körtemplom is vala
mivel korábban épülhetett, feltehetően keresz
telőkápolnaként. Talán erre utal a hajó déli ré
szében, belül feltárt padka, valamint az északi 
oldalához — ahol eredetileg nemigen lehetett a 
kápolna bejárata — „szervetlenül" kapcsolódó, 
téglalap alakú palota. Ez a palota háromosztatú 
volt, és az északnyugati traktusában feltárt fo
lyosó az emeletre vezető lépcsőre utal. A palotá
nak a kápolnához történt északi irányú kapcsoló
dása, közel azonos mérete az első wyslicai együt
tessel való szoros kapcsolatra utal. Valószínű, 
hogy ez az együttes — a várral együtt — már állt 
Vladimir kijevi herceg 981. évi támadása idején. 
Az ezt követő évtizedekben kerülhetett sor a szé
kesegyház szentélyében feltárt körtemplom, a 
Szent Miklós-kápolna felépítésére, a várban már 

álló mintájára. A patkóíves szentélyű, kb. 9,5 
m-es hajóátmérőjű körtemplomnak a székesegy
házban elfoglalt helye és méretei alapján ki
mondható, hogy ez is egy ecclesia baptismalis 
volt, amely a későbbiekben — ha csak ideiglene
sen is — betöltötte a püspöki székesegyház szere
pét. Építésének idejét kutatói a X. század végére 
teszik, amikor hamarosan megalapították a 
przemysli püspökséget. Hasonló helyzettel talál
kozunk a későbbiekben Plocknál is.19 

Kis-Lengyelország legjelentősebb települése à 
korai időktől fogva Krakkó volt. A VII. század
ban már a vislánok törzsi székhelye. 960—965-
ben Ibrahim ben Jakub cordobai kereskedő azt 
írja, hogy Prága és Krakkó között három hét 
alatt tették meg az utat. Ez az adat arra mutat, 
hogy a településen fontos kereskedelmi útvonal 
vezetett keresztül. 

Krakkó a X. században egy ideig a cseh állam
hoz tartozott. Ennek a körülménynek és a koráb
ban említett przemysli és wyslicai történeti ada
toknak az alapján természetesnek tűnik, hogy itt 
is püspökséget alapítottak 1000-ben. A lengyelor
szági kutatók szerint az első székesegyházat Me
rész Boleszláv, a püspökség alapítója építtette a 
XI. század elején, amikor egyúttal a Wawel ma
gaslatát is megerősítette sáncokkal és palliszá-
dokkal. Ez az első székesegyház hamarosan, már 
a század közepén elpusztult. Maradványait , még 
inkább formáját és jellemző méreteit sajnos nem 
ismerjük. Ismerünk azonban egy másik korai 
templomot, amelyik a Wawel Múzeum adminiszt
rációs épületének pincéjében — felépítményének 
jelentős részleteit is őrizve — látható a példamu
tatóan szellemes megoldású helyreállí tás és kon
zerválás nyomán (12. ábra). Ez a centrális temp
lom, kápolna négykaréjos és aránylag kicsiny 
méretű, kb. 8 m külső átmérőjű. Formája, nagy
sága és keletkezésének feltételezhető kora alap
ján (X. század 2. fele) legközelebbi párhuzama a 
prágai Szent Vid-kápolnában kereshető. A fent 
említett történeti adatok alapján ez tűnik a leg
kézenfekvőbbnek, még ha részletmegoldásaik 
nem is mindig azonosak. A négy karéjhoz pél
dául északkeletről előcsarnok vagy lépcsőépít
mény csatlakozik, lizénák itt nem figyelhetők 
meg stb. A fentiek alapján az a véleményünk, 
hogy Kis-Lengyelország X. századi és XI. század 
eleji kör- és centrális kápolnái a csehországi és 
azon keresztül — időben — a morva előképek 
hatására épültek, végső soron Cirill és Metód hit
térítő missziójának eredményeképpen, és koránt
sem Aachen vagy annak közvetlen környezete 
hatott rájuk döntően.20 

A másik fejlődési vonulatot Nagy-Lengyelor
szág területén vehetjük szemügyre. Az első szem
pont, amire rögtön felfigyelhetünk, a centrális 
kápolnáknak viszonylag kis földrajzi területen 
való előfordulása. Ostrow Lednicki, Giecz palota
kápolnái és a még fel nem tárt Gniezno, (melynek 
eredeti formáját egy román kori bronzkapu áb
rázolása őrzi) feltehetően jelentős méretű, árká
dos, valószínűleg kétszintes, lanternás félköríves 
szentélyű ecclesia baptismalisa, első püspöki 
temploma és talán a poznani kápolna ezek közül 
a legkorábbiak (a X. és a XI. század fordulója 
körül keletkezhettek). Az ezektől mindössze 100 
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km-re eső Strzelno egyenes szentélyzáródású, 
nyugati oldalánál körtoronnyal megerősített kör
temploma a legutóbbi feltárásokat végző kutatók 
szerint a XII—XIII . század fordulóján épült. A 
torony eaneleti szintjének kegyúri karzata oszlop
pal tagolt nyílás segítségével kapcsolódik a hajó 
és a szentély belső teréhez. Ez a templom azért 
fontos a számunkra, mert korai megoldásokat — 
nyugati torony: Mikulcice, Egilsay, Kisnána stb. 
— és nálunk a kései romanikában jelentkező vo
násokat (egyenes szentélyzáródás) egyesít magá
ban (13. ábra). 

j 1 . . 1 | f. 
о 5" 4oM 

12. ábra. Krakkó: négykaréjos kápolna a Wawelben 
Abb. 12. Krakau: vierschnittige Kapelle im Wawel 
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13. ábra. Tornyos templomok (erődített) a középkori 
Magyarország területén: 1. Apátkolos, 2. Kisnána, 3. 
Nagykeszi 
Abb. 13. Turmkirchen (befestigte) im mittelalterlichen 
Ungarn: 1. Apátkolos, 2. Kisnána, 3. Nagykeszi 

Ostrow Lednicki négykaréjos, négy belső pillé
res, félköríves szentélyű körkápolnája kétségkí
vül egyidőben épült a nyugati oldala felől csat
lakozó többosztatú és kétszintes palotával, és ez a 
jelenség ismétlődik a gieczi palotaegyüttes eseté
ben is, ahol a kápolna viszont kör alaprajzú. 
Mind a kettőnél aránylag nagy méretű (kb. 
1 1 x 1 1 m-es) csarnok figyelhető meg a palota 
nyugati végében, amely minden bizonnyal a feje
delmi reprezentáció céljait szolgálta. A két palo
taegyüttes közvetlen kapcsolatai (közelsége, el
rendezése, mérete) arra utalnak, hogy azokat ta
lán azonos mester építhette, ugyanannak a feje
delemnek a részére — ez ebben az esetben I. 
Mieszko lehetett —, de nem egészen egy időben. 
A két építkezés között eltelt idö elégséges lehe
tett arra, hogy a kápolna formáján, méretein és 
részletmegoldásain az építtető igényeinek meg
felelően változtathassanak. Ennek nyomán fel
tételezzük, hogy Ostrow Lednicki palotaegyütte
se épült valamivel korábban. A lényegesen ki
sebb belméretü centrális kápolna csakis a fejede
lem és szűkebb kísérete részére épült. A mintegy 
10 m belső átmérőjű, vastag fala alapján karza-
tosnak vélhető, tágasabb gieczi palotakápolnában 
már a közvetlen kíséreten kívül elférhettek a 
fejedelmi székhelyre érkező előkelő vendégek, 
követségek is, akiket I. Mieszko a lengyel tör
zsek egyesítésének érdekében székhelyére hívott. 
I. Mieszko ismert rokoni kapcsolatai a cseh feje
delmi családdal, a prágai várban álló négykaréjos 
Szent Vid-templom és a talán Szent Adalbert prá
gai püspökkel is megvolt kapcsolata,-.minden bi
zonnyal erős befolyással volt a lengyel palota
kápolnák iménti példáinak létrehozásában. A pa
lota és a kápolna azonban nem zárja ki más, eset
leg nyugati hatás lehetőségét sem. Bár — mint 
kifejtettük már — a centrális templomok átvéte
lénél mindenképpen megalapozottabbnak tartjuk 
a Cirill és Metód tevékenységével kezdődő vona
lat, nem zárjuk ki teljesen Aachennek és körének 
áttételes hatását, csupán óvakodunk a befolyási 
lehetőség túlzott hangsúlyozásától. A lengyel
országi palotakápolnák kapcsolatrendszerének 
árnyaltabb megismerésére akkor nyílna talán 
újabb lehetőség, ha sor kerülne a gnieznói kör-



templom, az első Szent Adalbert tiszteletére fel
szentelt és a vértanú ereklyéit őrző első székes
egyház maradványainak feldolgozására. Ebben a 
körtemplomban helyezték el 999-ben Szent Adal
bert ereklyéit, s ide látogatott 1000-ben I I I . Ottó 
császár. Innen ment a császár Aachenbe, hogy 
felnyittassa Nagy Károly sírját és elhelyezze ott 
Szent Adalbert ereklyéit . Vitéz Boleszláv elkísér
te a császárt Magdeburgig — esetleg Aachenig 
—, aki a krónikás adatok szerint felajánlotta néki 
Szent Adalbert karereklyéjéért Nagy Károly 
aranyból készült trónját. A gnieznói székesegy
házban koronázták királlyá 1025-ben Vitéz Bo-
leszlávot.21 

Még egy palotakápolnáról és egy mellette fel
tárt félköríves szentélyű körtemplomról emléke
zünk meg, amely funkcionális szempontból első
rendű jelentőségű (14. ábra). Plockban, a mázo

ld, ábra. Plock: palotakápolna, keresztelőkápolna, püs
pöki lakótorony 
Abb. 14. Plock Palastkapelle. Taufkapelle, Bischofs
wohnturm 

vok székhelyén, a Visztula fölé magasodó, mere
dek vonalú dombon a X. században I. Mieszkó 
fejedelem várat építtetett. E vár területén áll ma 
a középkori püspöki székesegyház és annak nyu
gati homlokzatával szemben a volt püspöki palo
ta, a mai történeti múzeum. A múzeum udvará
nak délnyugati részén és a nyugati épületszárny 
ahhoz csatlakozó része alatt egy többosztatú pa
lota és egy keletről ahhoz csatlakozó félköríves 
szentélyű körtemplom maradványait tárták fel. A 
palota hossztengelyéhez igazodó körtemplom 
egyértelműen ahhoz tartozott eredetileg is. Ké

sőbb a palota szűknek bizonyulván, azt a kápolna 
rovására keleti irányba bővítették, majd az akkor 
kialakított kisebb, félköríves záródású palotaká
polnát háromkaréjossá, ,,kereszt formájúra" vál
toztatták. 

A palotakápolnától délkeletre — mintegy 
20 m-re —, a püspöki palota déli fala mellett kb. 
6 m-re feltártak egy másik, hasonló alaprajzú, 
valamivel nagyobb, félköríves szentélyű kör
templomot, amelyhez a középkori székesegyház 
csak 10—15 m-re áll. E kapcsolatból az tűnik ki, 
hogy a két körtemplom közel egyidős lehet, mind 
a kettő korábbi a ma álló székesegyháznál. A pa
lotakápolna funkciója egyértelmű. A másik, vala
mivel nagyobb körtemplom több ember számára 
épült, ecclesia baptismalis, keresztelő egyház le
hetett. Ily módon a przemyslihez hasonló hely
zettel állunk szemben, ahol ugyancsak körtemp
lom volt az első székesegyház elődje. Ha most 
már figyelembe vesszük, hogy a hat ismert, korai 
lengyelországi püspöki székesegyház elődje négy 
esetben kör-, illetve centrális kápolna volt 
(Gniezno, Krakkó, Plock, Przemysl), akkor a ma 
még ismeretlenek esetében is számolhatunk ha
sonló megoldásokkal. Ehhez a csoporthoz hozzá
vethetjük a csehországi és morva példákat 
(Brünn, Mikulcice, Znaim, Prága). Ennek a jelen
ségnek az alapján elmondhatjuk, hogy Cirill és 
Metód tevékenységétől kezdődően, korábbi bi
zánci, római kori emlékek, keresztelőkápolnák 
nyomán a cseh, morva és lengyel területeken az 
első térítőpüspöki, püspöki székhelyek legkoráb
bi keresztelő egyházai — ecclesia baptismalisai 
— kör vagy egyéb centrális alaprajzúak és szer
kezetűek voltak. Ezeknek az épületeknek egy 
része a püspökségek megalapítása után is betöl
tötte egy ideig a , ,székesegyház" szerepét. Ez 
utóbbi megfigyelés a legkorábbi magyar emlékek 
szempontjából perdöntő jelentőségű. Együtt vol
tunk ugyanis a lengyelek és csehek képviselőivel 
973-ban Quedlinburgban, ahol hozzájárultunk 
ahhoz, hogy a keresztény térítés hazánkban is 
megindulhasson. Rokoni kapcsolat alakult ki a 
lengyel fejedelmi házzal. Géza fejedelem testvé
re Mihály, elvette I. Mieszko testvérét, Adel-
haeidet.22 

7. Dél-Európa (Bizánc, Bulgária, Dalmácia, 
Itália és Spanyolország) 

kör- és centrális templomai, kápolnái 

Ennek a területnek általánosan ismert centrális 
és körtemplomairól és azok feltételezhető hatásá
ról már korábban megemlékeztünk. Dalmácia leg
jelentősebb körtemploma a zárai Szent Donatus-
templom. I I I . Donatus püspök építtethette, aki 
805-ben Nagy Károlynál járt vendégségben 
Aachenben. A püspök azonban járt Bizáncban és 
Ravennában is, és így ott is láthatott centrális 
épületeket, amelyek szintén hatást tehettek rá. 
Palotája északról kapcsolódott a templomhoz. A 
nagyszerű, 17 méteres belső átmérőjű, kör alap
rajzú templomhoz kelet felől három patkóíves 
apszis csatlakozott. Felső, körüljárható karzatát 
hat erős pillér tartotta. A felső karzat eredetileg 
a püspöki palotához kapcsolódhatott, mint ahogy 
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ezt a prágai és a lengyel palotakápolnák esetében 
is feltételeztük. E jelentős emlék közvetlen, de a 
távolabbi területekre vonatkozó hatása sem mu
tatható ki egyelőre. A dalmát területről ismert 
kisebb 'centrális emlékek előképeit inkább a helyi 
antik előzményekben láthatjuk. A zárai székes
egyház (dóm) keresztelőkápolnája kívülről hat
szögletes, belülről lényegében hatkarejos. A 
Szent Orsolya tiszteletére emelt kápolna is hat
karejos volt Zárában, csakúgy, mint Spalatóban 
egy hasonló méretű Szentháromság- és Brnazi-
ban egy nagyobb kápolna. Csemegi József szerint 
ezek a IX—XI. században épült dalmát centrális, 
karéjos kápolnák a téralkotási módot a Kelettől, 
tömegformálásukat pedig a nyugat-római építé
szet világától örökölték. '5 

Bulgária és a Balkán-félsziget területén a kései 
antik emlékekkel kezdhetjük a centrális templo
mok sorát. A Goljano-Balovó-i háromhajós bazi
lika délnyugati sarkánál egy háromkaréjos ke
resztelőkápolna kapcsolódik a hajó déli falához. 
Építésének idejét a VI. századra határozták meg. 
Mindenképpen említést érdemelnek az ivanjanei, 
kliseköji és a botevói kisméretű, kereszt alapraj
zú templomok, kápolnák. Ezekhez hasonló for
májú és méretű emlékeket tulajdonképpen Kon-
stantinápolytól - a magyar területeken át 
Lengyelországig és Csehországig számos helyen 
találunk. Az itteniek építési kora azonban sokkal 
korábbra, az V. századra tehető, összetet tebb 
alaprajzot mutat a perusticai Vörös Templom. 
Belső része tulajdonképpen ennek is egy négyka-
réjos templom. Északi és déli áttört falait azon
ban a karéjokon kívül széles, kívülről zárt körül
járó kíséri. Nyugati áttört falú karéjához széles 
,,hajó", vagy előcsarnok kapcsolódik. A VI. szá
zadban épült nagyméretű, kora bizánci templom 
előcsarnokához észak felől egy négyzetes keresz
telőkápolna csatlakozik, amelynek keleti fala 
mellett szintén négykaréjos keresztelőmedence!?) 
áll. Konjuchban is állt egy nagyméretű körtemp
lom, amelyet ugyancsak a VI. században építet
tek. Ilyen előzmények, emlékek nyilván erősen 
hatottak az első bolgár birodalom építészetére. 

A bolgár törzsek keresztény hitre térését (vagy 
térítésének kezdetét) 852-re teszik. Borisz kagán 
864-ben vette fel a kereszténységet. Simeon cár 
(893—927) nevéhez fűződik az új főváros, Presz-
láv felépítése. Az egykor itt álló tizenkét belső 
fülkés, tizenkét oszlopos, minden bizonnyal két
szintes, mintegy 14 m-es külső átmérőjű centrális 
palotakápolna tornyos előcsarnokával, karzatával 
és oszlopos elöudvarával a bizánci, ravennai és 
aacheni előzmények méltó követője volt. Példa
szerűen tükrözte a birodalom, a cár és az egyház 
hatalmát. A centrális formába rejtett eszmei mon
danivaló szerényebb példája a kisméretű, három
karéjos — kereszt alakú — pliszkai és az ohridi 
Szent Pantelemon-kápolna, amely utóbbi a ké
sőbb hozzátoldott hajó szentélyévé vált. Tisztáb
ban mutatja a háromkaréjos végződésű kereszt
formát a másik, ugyancsak kisméretű Szent 
Naum-kápolna feltárt maradványa. Ezek a há
rom- és négykaréjos kápolnák a korai bizánci 
keresztelőkápolnák hatására épültek a IX—X. 
században, hasonló célból, többnyire baptistériu-
moknak. Ebbe a csoportba sorolható még a na

gyobb méretű krupniki templom és a hasonló 
méretű és formájú kolostortemplomok (Orjacho-
vo: Szent Miklós-, Tran: Arkangyal-, Poganovo: 
Szent János-teológus.) A szintén ide sorolható, 
de gazdagabb alaprajzú kulatai templom délnyu
gati kápolnájában négykaréjos keresztelömeden-
cével (?) az elrendezésekben rendkívüli változa
tosságot mutató grúz-örmény alaprajzok világába 
vezet el bennünket.24 

A Balkánon, közelebbről Bulgária területein át 
vezetett az Európából induló, az utat gyalogosan 
vagy kocsin megtevő, Jeruzsálembe igyekvő za
rándokok, majd később a keresztes seregek át
vonuló útja, akik azután Bizáncot érintve értek el 
a kitűzött céljukhoz. Az antik hagyományok, Bi
zánc közvetlen szomszédsága, Cirill és Metód, 
majd tanítványaik itteni működése, valamint a 
zarándokok, keresztesek elbeszélései hathattak 
ezen a földön a születéshez (keresztelés), a hata
lomhoz és a halálhoz (temetkezés) ősidőktől fog
va szorosan kötődő centrális építmények forma
világának továbbélésére és továbbfejlődésére, 
újabbak és újabbak keletkezésére, egészen a 
XVII XVIII. századig. 

8. A szentföldi zarándoklatok, 
a keresztes háborúk és a lovagrendek szerepe 

a körtemplomok európai elterjedésében 

Már az aacheni palotakápolna és a bizánci 
Mária-templomok esetében felvetődött a jeruzsá
lemi Szent Sír-templom, a Mária sírja fölött álló 
és más szentföldi centrális templomok hatása az 
európai körtemplomok, centrális épületek vonat
kozásában. Ezek a hatások eleinte közvetlenül Bi
záncon keresztül, majd később, amikor Palesztina 
már nem tartozott a birodalomhoz, az oda zarán
doklók közvetítésével hatottak az európai egy
házi építkezésekre. Ez a hatás az első keresztes 
háborúk és a hamarosan megalakuló ispotályos 
és lovagrendek — főként a johanniták és a temp
lomosok — hatására új lendületet kapott. Mein-
werk, paderborni püspök (1009—36) egyik, épít
kezéshez is értő apátját, Winót Jeruzsálembe 
küldte, hogy ott készítse el a Szent Sír-templom 
pontos rajzát. Ennek a tervnek az alapján kívánta 
felépíttetni kolostorának új templomát. Más írá
sos feljegyzések is tanúskodnak e korból hasonló 
törekvésekről, igényekről. (IX. Szent Lajos fran
cia király fejereklyéjét őrző szobrának kezében 
a Szent Sír-körtemplom „makettjét" tartja.)L>> 

A johannita és a templomos lovagrend európai 
építkezései azt bizonyítják, hogy a XII—XIII . 
században ők közvetítették a legerőteljesebben a 
Szentföld szellemi hatását, centrális épületei
ken keresztül. A templomosok Jeruzsálemben a 
Szikla-templom és az úgynevezett Dávid-moszké 
területén alakították ki lovagházukat, innen ered 
elnevezésük is. A két lovagrend párizsi, londoni, 
douvres-i, maplesteadi és számos más temploma 
kör formájával a jeruzsálemi centrális templo
mok emlékét őrzi (15. ábra). 

A felsoroltakon kívül a lovagok Spanyolor
szágban és Angliában, de másutt is szép számmal 
építettek kör-, illetve centrális alaprajzú temp
lomokat. Ezek méretben és formában közel sem 
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H O n »s 
15. ábra. A templomos és a johannita lovagrend templomának alaprajza (London, Paris) 
Abb. 15. Grundriss einer Kirche des Ritterordens von Johannitern und Tempelrittern) 

egyformák, de közös vonásuk, hogy mindegyikük 
valamilyen módon a Szent Sír-templomra, és a 
templáriusok jeruzsálemi templomára (a tulaj
donképpeni Salamon-templomra) utal. A spanyol
országi emlékeik közül méretben és formagaz
dagságban legkiemelkedőbb a segoviai Szent 
Kereszt-templom, amely 1208-ban épült. Teljes 
hossza eléri a 27 métert, belső pilléreinek elren
dezése és egymás melletti három, félkörivesen 
záródó apszisa a lényegesen korábbi, már ismer
tetett zárai Szent Donát-rotundára emlékeztet 
bennünket. A nyolcoldalú, kívül a sokszög öt 
oldalával lezárt, belül félköríves szentélyű euna-
tei templom még az előzőnél is nagyobb, hossza 
eléri a 32 métert. A templomot körülvevő, nyi
tott, nyolcszögformán elrendezett árkádsor és 
az azon kívül a hasonló formájú, de két kapuval 
nyitott falöv várszerű építménnyé növeli a lova
gok ezen templomát. Teljes hossza 64 m. Méret
ben a legszerényebb, de formájában igen gaz
dag a templáriusok Torres del Rió-i Szent Sír
kápolnája. A nyolcszögű, cordobai típusú bol
tozattal lefedett hajóhoz kelet felől félköríves 
szentély kapcsolódik, nyugatról pedig egy kör 
alakú, lépcsős torony. Az egésznek a hossza nem 
haladja meg a 20 m-t, a hajó külső szélessége 
9,5 m.26 

Angliában az említett két példán kívül érdemes 
megemlékezni még néhány olyan centrális temp
lomról, amelyek a templomos lovagok ottani 
megtelepedése előtt épültek. (Bizonyosan a temp
láriusok, ispotályosok, Szent Sír lovagjai építtet
ték az aslackby-i és a baldocki templomokat. 
Gilbert keresztes lovag 1158—63 körül rotundát 
építtetett, egy másik keresztes megbízásából 
pedig már 1109-ben is épült körtemplom Nort-
hamptonban. Tudomásunk van egy leprakórház
ról is, amelyet talán a Szent Lázár-rend építte
tett.) A woodstock-i, királyi alapítású körtemp
lom az aacheni példa követésére utal. W. of 
Malmerbury följegyezte, hogy Robert püspök 
(1079—1095) Herefordban Aachen mintájára 
építtetett egy templomot. Még ezt megelőzően 
épült az ugyancsak centrális elrendezésű can-
terbury-i Szent Austin-templom 1059 táján. Né
hány még korábbi — Aachen előtti — példa 
(Abingdom 950 körül, Hexham 650—700) is arra 
utal, hogy a körtemplomok építésével Angliában 

már a VII. századtól számíthatunk, amelyek 
ugyancsak antik, bizánci, szentföldi és római 
eredetre utalnak. Azonban nagyobb számban a 
keresztes hadjáratok megindulása és a lovag
rendek megalakulása után épültek Angliában 
centrális elrendezésű kápolnák, templomok, nyil
ván ezen események hatására. E hatás — mint 
arra már utaltunk az előzőekben — Európa más 
országaiban is ez idő tájt jelentkezik, egészen a 
XIII . sz. végéig, amikor a Szentföld elvesztése 
után, illetve a templomos rend feloszlatása miatt 
ez a hatás erősen gyengül.2 ' 

A centrális templomok eredetének vizsgálata, 
áttekintése során figyelemmel kísértük felhasz
nálásuk és annak változásának kérdését is. ösz -
szefoglalva e vizsgálat eredményét, elmondhat
juk, hogy ezek nagy többségükben eredetileg 
heroonoknak, mauzóleumoknak — ez utóbbiak 
palotaegyüttesbe foglalva hatalmi szimbólumok
nak — és templomoknak épültek. A keresztény
ség ezt az antik örökséget átvéve, a meglévő 
minták nyomán emelt centrális épületeket, elein
te főként mauzóleumokat, keresztelő- és palota
kápolnákat, majd a XI. sz.-tól kezdődően - - az 
akkor kereszténnyé lett népeknél — a keresztelő
kápolnák, a XII . sz.-tól pedig , ,emlékkápolnák" 
épültek nagyobb számban. 

II. A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG 
CENTRÁLIS TEMPLOMAI 

Az eddig leírtakból világosan kitűnik — vagy 
legalább következik —, hogy a magyarországi 
centrális templomok, kápolnák eddigi értékelése, 
csoportosítása (funkció, építés idejének, hatá
soknak kérdése) alapos felülvizsgálatot igényel. 
Ennek érdekében elsősorban új csoportosítás — 
azon belül a funkció vizsgálata — szükséges, 
hogy a kérdésben tisztábban lássunk. Ennek 
érdekében szükségesnek tartunk egy rövid tör
téneti áttekintést arról az időszakról, amikor a 
magyarság felvette a kereszténységet, amikor 
első templomaink épültek. 

Történészeink, építészettörténettel foglalkozó 
kutatóink véleménye szerint néhány római, és 
frank—szláv eredetű keresztény templomunk 
még állt a honfoglalás idején, és azok hatással 
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lehettek első templomaink építésére (Keszthely-
Fenékpuszta, Óbuda, Pécs, Zalavár). Ezek közül 
a háromkaréjos pécsi cella tr ichora és néhány, 
Zalavárott és környékén álló templom IX—X. 
századi használatát is feltételezik.28 

Két olyan történeti adatunk ismeretes, amelyek 
a Kárpát-medencébe települt magyarok keresz
tény kapcsolatairól tudósít bennünket. A Cirill és 
Metód életét megörökítő legendák arról tudósíta
nak, hogy Metód érseket a magyarok fejedelme 
nagy tisztelettel fogadta 880 körül és gazdag 
ajándékokkal bocsátotta útjára. Ezt követően 
948-ban Bulcsú, 952-ben pedig Gyula Bizáncban 
megkeresztelkedett. Taksony fejedelem, fiát, a 
nagy hatalmú Gyula keresztény Sarolt leányával 
házasította össze.29 Feltételezhető, hogy Gyula 
székhelyén ez időben már templom állt. 

Ezen előzmények után tekintsük át a már job
ban követhető, időben is pontosabban kapcso
lódó, főleg több írásos történeti adattal és fel
tehetően azokhoz kapcsolódó építészeti emlékkel, 
maradványokkal igazolható eseményeket. 

A fentiekből is kitűnik, hogy már Taksony 
uralkodásának idején felmerült a magyarságnak 
a kereszténység felé történő igazodása, a nagy 
vérveszteséggel járó kalandozások felszámolása, 
a hatalom központosítása. E törekvést folytatta 
Taksony fia, Géza fejedelem, és társa volt e tö
rekvésben testvére, Mihály, aki 970 körül felvet
te a keresztény vallást. Mihály — pontosan nem 
tudni, melyik évben — feleségül vette a keresz
tény lengyel fejedelem, I. Mieszko testvérét, 
Adelheidet. (Erre az eseményre 970—974 között 
kerülhetett sor.) t ( l 

I. Ottó 972-ben Brúnó verduni püspököt Gézá
hoz küldte, a következő év tavaszán Quedlin-
burgban rendezendő tanácskozásra való meg
hívással és a térítéssel kapcsolatos kérdések 
megbeszélésére való felhatalmazással. (Több ku
tató feltételezi, hogy ez alkalommal vette fel a 
kereszténységet — ha csak formálisan is — Géza 
fejedelem és öccse, Mihály. Ez utóbbi személlyel 
kapcsolatban azért látszik valószínűnek e lehe
tőség, mert ő lehetett - - mint a fejedelem leg
közelebbi hozzátartozója — a következő évben 
Quedlinburgban megjelent küldöttség vezetője.) 

973 tavaszán, húsvétkor, ott voltak a császári 
udvarban a 12 főből álló magyar küldöttséggel 
együtt a bizánci, bolgár, cseh, dán, lengyel (I. 
Mieszko), orosz, római küldöttek. Részt vettek a 
várban álló hosszhajós, félköríves szentélyű 
templomban zajló egyházi szertartásokon, bizo
nyára megtekintették a császári család altemp
lomból látható sírjait. A Quedlinburgban meg
kötött egyezség szerint — a béke fejében — Géza 
fejedelem felhatalmazása alapján a magyarok 
hozzájárultak ahhoz, hogy azok a papok, akik 
országukba jönnek az evangéliumot hirdetni, 
szabad bemenetelt kapjanak. Úgy gondoljuk, 
hogy a magyar küldöttséggel együtt jött Ma
gyarország területére a térítőknek Pilgrin pas-
saui püspök által összeállított első csoportja. A 
magyar küldöttség és fegyveres kísérete biz
tosította a térítők útját és tevékenységét, amelyet 
a Dunán lehajózva tettek meg feltehetően Eszter
gomig, több nagy településnél megállva, keresz
telve. Ha útjukat történeti adatok nem is bizo

nyítják, a passaui székesegyház védőszentjének, 
István protomartyrnak Bécsben, Győrben és 
Esztergomban patrocíniumként való igen korai 
megjelenése utal erre a lehetőségre. E lehető
séget megerősíteni látszik még az e helyeken 
korán meginduló városi fejlődés és az ott elő
került (Esztergom, Győr) templommaradványok 
nyugati, hosszhajós, félköríves szentélyű for
mája, mely már a korai morva térítés idején is 
jelentkezett, a frank-német térítők tevékenysége 
idején. E térítőtevékenység zavartalanságáról és 
gyorsaságáról kapunk tudósítást Pilgrim passaui 
püspöknek a következő évben, 974-ben a pápá
hoz írt leveléből. Megtudjuk a levélből, hogy a 
magyarok rabszolgái között sok keresztény van, 
akiknek uraik megengedik vallásuk gyakor
lását és azt, hogy templomokat építsenek. A 
magyarok sem idegenkednek a kereszténység 
felvételétől, az előkelőbbek közül már ötezren 
megkeresztelkedtek. A levélből egyértelműen 
kitűnik, hogy a megindult térítéssel egyidöben 
néhány templom is épült — feltehetően a már 
említett helyeken - a térítők igénye (keresz
telés) és a fejedelem engedélye, akarata nyomán. 
A zavartalan térítőtevékenység azonban hama
rosan megszakadt, s ezen a vonalán egy ideig 
talán meg is szűnt. 

I. Ottó császár a quedlinburgi találkozó után 
néhány hét múlva meghalt. Fia, II. Ottó követte 
őt a trónon. Ez azonban II . Henrik bajor herceg 
lázadását vonta maga után, aki szövetségébe von
ta e cél — Ottó megbuktatása — érdekében előbb 
Mieszko lengyel fejedelmet, majd Gézát is. 
Pilgrin püspök hü maradt a császárhoz. Térítő
papjait részben visszahívta, részben kiűzték azo
kat Magyarországról. A viszony még inkább 
megromlott akkor, amikor a császár bambergi 
Liupoldnak adta a mai Ausztriát, aki a magya
roktól elfoglalta Melk várát, s tartománya hatá
rait a Szár-hegyig (Kahlenberg) kiszélesítette. 
A magyarok válaszként többször rátámadtak 
Pilgrim püspök birtokaira és pusztították azo
kat.31 

Térjünk azonban röviden vissza a quedlinburgi 
találkozóhoz. A történeti helyzet ismeretében 
nem tartjuk lehetetlennek, hogy a quedlinburgi 
találkozó után hazafelé induló küldöttség egyik 
része elvált a Passau irányába tartó csoporttól 

feltehetően a fejedelem testvére, Mihály és 
kísérete — és a cseh, lengyel küldöttséggel Prá
gán, Lengyelországon keresztül tért vissza ha
zánkba. Elképzelhető, hogy a rokonságban álló 
cseh és lengyel uralkodók segítséget ajánlottak 
fel a lengyel uralkodóházzal családi kapcsolatba 
került magyar fejedelmi családnak, s néhány 
térítőt ők is küldtek hozzánk. Ezt Mihály és 
Adelheid házassága — amely lehet, hogy éppen 
ennek az útnak keretében történt — és mintegy 
tíz évvel később a prágai püspöki széket elfog
laló Adalbert magyarországi érdeklődése, uta
zása és térí tőtevékenysége is megerősíteni lát
szik. Ez a térítőtevékenység — Quedlinburg után 
— ha nem is volt olyan gyors és eredményes 
kezdetben, mint a passauiaké, a már említett 
történeti okok miatt nem szakadt meg, hisz a 
lengyelekkel szövetségesek voltunk Ottó ellen. 
E térítőtevékenység kiteljesedése Adalbert püs-
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pök 993—994. évi magyarországi látogatása ide
jén következett be. Ekkor keresztelte meg a feje
delem családját és társaival együtt tömegesen a 
magyarokat. Prágába visszatértekor Magyar
országon hagyta Asztrikot (szász eredetű — 
Otrik, Csehországban: Radia) társaival, akik 
folytatták a térítést. Ez alatt a csaknem tíz évig 
tartó térí tötevékenység alatt biztosan állíthatjuk, 
hogy több, elsősorban tömeges keresztelést szol
gáló és elősegítő keresztelőkápolna épült hazánk
ban, a feltehetően rokoni kapcsolatok révén már 
korábban is itt működő bolgár, lengyel, német 
(II. Henrik császár húgának, Gizellának kezét 
Géza fiának, Istvánnak adta) térí tőknek hatá
sára.3'2 

A fent leírt történeti események, a topográfiai 
helyzet, a templomok mérete, formája, feltétele
zett rendeltetése és szerkezeti részletei szerint 
kíséreljük meg besorolni, csoportosítani centrális 
templomainkat. Reméljük, így világosabban lá
tunk majd román kori építészetünk e fontos kér
désében. 

1. Fejedelmi és nemzetség fői palotakápolnák 

Az eddig elmondottak alapján — a cseh és len
gyel példák nyomán — megvizsgálandó, hogy 
első templomaink mikor, hol és milyen rendel
tetéssel épültek, voltak-e nálunk is ezek között a 
fentiekhez hasonló palotakápolnák? 

A történeti ismertetés, a szakirodalomban és a 
sajtóban megjelent hírek és feldolgozások nyo
mán a győri Káptalan-dombon és az esztergomi 
várhegyen, Pécsett és a Székesfehérváron feltárt 
templommaradványokat, valamint a Feldebrön 
és Tarnaszentmárián ma is álló templomokat tart
juk (16. ábra) legkorábbi egyházi építészeti em
lékünknek. Az esztergomi Szent István első vér
tanú tiszteletére épült és a győri Káptalan-dom
bon feltárt kisméretű templomok hosszhajósak és 
félköríves szentéllyel záródnak. Ezeket a templo
mokat a 973-ban Passauból Magyarországra jött 
térítőpüspök kísérete építhette, a náluk akkor 
általában alkalmazott és „előírt" forma szerint. 
Formájuk miatt ezek most kívül esnek vizsgála-

16. ábra. A középkori Magyarország korai kör- és centrális templomai (X—XI. század) 
Abb. 16. Rund- und Zentralkirchen im früheren Mittelalter Ungarns (X—XL Jh.) 
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tunkon, ezért csak röviden emlékezünk meg ró
luk. Vizsgálatunkat az ugyanezen időben induló, 
Cseh- és Lengyelországon keresztül (?) Quedlin-
burgból hozzánk érkezett mesterek munkájának 
tulajdonított tarnaszentmáriai kis templom le
írásával kezdjük. Kívülről ugyan ez a templom 
is hosszhajós és félköríves szentéllyel zárul, de 
belülről a hajó négyzet formájú és emelt szen
télye háromkaréjos. Belső kialakítása alapján 
soroljuk a templomot vizsgálatunkba.3* 

Tarnaszentmária, r. k. templom (Heves megye) 

Henszlmann és Ipolyi múlt századi ismertetése 
és értékelése nyomán a tarnaszentmáriai templo
mot legérdekesebb és legértékesebb román kori 
emlékeink közé (XI—XII. század) sorolták. Mint
hogy azonban a hazánkban akkor egyedülálló 
alaprajzi elrendezésével és gazdag kőfaragványos 
műrészleteivel kirítt román kori emlékeink kö
zül, többen is kísérleteztek eredetkérdésének, az 
építés korának, s az arra gyakorolt hatásoknak 
felderítésével.M 

Gerevich Tibor a templom építésének idejét a 
XII. század közepére határozta meg. A Loire 
menti és rajnai háromkaréjos szentélyek kis 
templomokra alkalmazott megoldásának tekin
tette a tarnaszentmáriai templomot. Ezután Cse-
megi József kísérelte meg a templom eredet
kérdésének tisztázását. Feltételezte, hogy a szen
télyt később (a XII . század közepén) építették a 
hajónál. A hajó építését a IX—X. századra hatá
rozta meg, amelyen ókeresztény és bizánci hatá
sok lelhetők fel (vékony oszlopok, az alattuk 
futó díszített padka). Az oszloplábazatok alapján 
a quedlinburgi Wipert i-kriptával való hasonló
ságot említi. Később egy nagy tanulmányban 
ismét foglalkozik a hajó stíluskritikai vizsgálatá
val. Korábbi munkájának több megállapítását 
már túlhaladottnak tekintette, de a hajót a szen
télynél továbbra is korábbinak tartotta (17. 
ábra). 

A hajó párhuzamait a narancói nyugati gót és a 
quedlinburgi Szent Servác-templom kriptájában 
jelöli meg. Az utóbbi bizánci hatásra épült, 973— 
78-ban. összegezve munkáját, a tarnaszentmáriai 
templom hajóját az Aba nemzetség világi, po
gány gyülekezőhelyének tekinti, amelynek dí-
szítöformáit őseink a kazár birodalomból való 
kiválásunk után (969) hoztak magukkal.5> 

Tíz évvel később, a kitűnő csehszlovák kutató, 
V. Mencl foglalkozott a tarnaszentmáriai és a 
szomszédos feldebrői templomok építészettörté
netével. Elfogadja Csemegi véleményét a stílus
eredet kérdésében, de a szentélyt és a hajót egy
séges építménynek tartja. Mindkét templom épí
tésének idejét a XI. század első felére tette, 
amelyet az Abákkal bejött kazárok építettek. A 
tarnaszentmáriai templomot nem tartja szláv 
eredetűnek. Győrffy György lényegében elfogad
ja Csemegi és Mencl egybehangzó megállapí
tásait. A tarnaszentmáriai és az azzal azonos mé
retű, Székesfehérvárott (Rózsa utca) feltárt temp
lomokat szerinte is az Abák építették, az István 
király uralkodásának közepén megindult görög 

17. ábra. Tarnaszentmária, rk. templom és Jeruzsálem, 
Szent Theodosius-templom 
Abb. 17. Tarnaszentmária, römisch-katholische Kirche 
und Jerusalem, Hl. Theodosius-Kirche 

kapcsolatok és jeruzsálemi zarándoklatok (Szent 
Sír-templom) hatására."' 

A fenti munkával csaknem egyidőben jelent 
meg Major Jenő dolgozata, amely részletesen 
foglalkozik a Tarna-völgy korai történetével. 
Tarnaszentmárián István király egyik nővérének 
szálláshelyét véli megtalálni, aki 987 táján fele-
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ségül ment Sámuel bolgár cár fiához. A követ
kező évben azonban eltaszítva tért vissza Ma
gyarországra, s itt szülte meg fiát, Deján Pétert. 
A fiút ,,görög" szerzetesek nevelték, cárevicshez 
illő módon a feldebrői kolostorban. Major ebbe a 
történeti keretbe helyezi a tarnaszentmáriai és 
feldebrői templomok építését.37 

A fenti munkák értékes adatokat, megfigye
léseket rögzítettek — ha néha egymásnak ellent
mondva közölték is azokat — és a kibontakozás 
irányába haladtak. Az utóbbi években végzett 
régészeti feltárások során megállapították, hogy 
a szentély és a hajó egyidőben épült. A kismére
tű altemplom hajójában egy, az épülethez iga
zodó sírt, és annak szentélyében egy egykor 
jelentős személyt őrző ,,aknasírt" tártak fel, több
ször megbolygatott csontokkal.38 Ez utóbbi adat 
egyértelművé teszi, hogy ez a nálunk különleges 
értéket képviselő kis templom eredetileg nem 
pogány gyülekezőhelyként, hanem egy igen je
lentős család temetkezőhelyeként — legalábbis 
részben, más rendeltetéssel együtt — épült, még 
a magyar román kori építészet kialakulása előtt. 
Ez az idő viszont nem lehet más, mint Géza feje
delem kora, amikor a térítés hivatalosan is meg
indult hazánkban. Az építtető személyét keresve 
elsősorban Géza fejedelemre vagy esetleg testvé
rére, Mihályra gondolhatunk. A kutatók által 
korábban felvetett, Quedlinburgból közvetített 
bizánci hatásokat a császár által küldött építő
mesterek hozatták magukkal, akik a magyarok
kal együtt jöttek Quedlinburgból 973-ban. Qued-
linburgban a küldöttségeket a császár feltehetően 
a templomban fogadhatta, részben így érzékeltet
ve azokkal Istentől nyert hatalmát. A küldöttség 
egy részének Prágán, Lengyelországon keresztül 
feltételezett útja során hasonló élményekben 
lehetett része az uralkodók fogadásain (Szent 
Vid-templom és valamelyik lengyel palotakápol
na), így igen valószínű, hogy a fejedelem (her
ceg?) első templomuk építésénél figyelembe vette 
az ott látottakat. Kicsisége dacára olyan temp
lomot építtettek Tarnaszentmárián, amely elren
dezésével és díszítettségével egyaránt alkalmas 
volt a fejedelem — vagy a , ,herceg" — hatal
mának (küldöttségek fogadása) és az egyházi 
szertartásoknak (keresztelés, szentmise stb.) 
kifejezésére és lebonyolítására, ahol a fejedelem 
(„herceg"?) kijelölte végső nyughelyét, sírját is. 
így kap értelmet a kis méretekbe foglalt gazdag 
forma, szerkezet, díszítettség — méltó párja a 
párhuzamként említett narancói templomnak.-9 

Ez ideig nem tudjuk biztosan, hogy hol volt 
Géza fejedelem elődeinek és néki korai szék
helye. Az Abák birtoklása ekkor nem mutatható 
ki Egerben és környékén, Tarnaszentmárián sem. 
így a fejedelmi birtoklás nagyon is valószínű 
Tarnaszentmárián. Nem tudjuk egészen pontosan, 
(római, keresztény előzmény, stratégiai helyzet 
stb.) milyen körülmények játszottak később 
közre a fejedelmi székhelynek Esztergomban, 
majd később Székesfehérvárott történt kiépítésé
ben. Valószínű, hogy szomszédos országainkhoz 
hasonlóan, ebben az időben nálunk is új szék
helyet választott a fejedelem, majd a király. így 
történhetett, hogy Géza uralkodásának második 
felében már Esztergomot tekintette fő tartóz

kodási helyének, majd István király Székesfehér
várt választotta székhelyül. Ott temette el apját, 
Gézát és ott építette fel — most már nagy méret
ben — a királyi bazilikát. 

A tarnaszentmáriai templom építését az el
mondottak alapján 973—975-re tehetjük. Elő
képeinek és párhuzamainak a jeruzsálemi Szent 
Sír- és Szent Theodosius-templomokat, a betle
hemi Jézus Születése-templomot, az egyiptomi 
Fehér- és Vörös-kolostorok templomainak szen
télymegoldásait, Európában pedig a már Csemegi 
által is említett példákat (Grenoble, Naranco, 
Quedlinburg stb.) tekinthetjük. A tarnaszent
máriai templom lényegében Géza fejedelemnek 
vagy testvérének, Mihálynak palota- és temet-
kezőkápolnájaként épült, amely egyben egyik 
első keresztelőkápolnánk is volt. A diadalív két 
oldalán levő, a többinél egy lépcsővel magasab
ban fekvő padkás ülőfülke lehetett a fejedelem és 
a fejedelemasszony helye („trónja") küldöttsé
gek, nemzetségfők fogadásakor, tanácskozások 
alkalmával. Az altemplom két központi sírjában 
temethették el a Géza életében meghalt család
tagokat (talán Mihályt, leánytestvérüket és fiát, 
Deján Pétert stb.), mint később Székesfehérvárott 
a királyokat és családtagjaikat.40 

Székesfehérvár, Rózsa utcai templomrom 

A Tarnaszentmáriáról elmondottak után ezt az 
azzal egyező formájú és méretű, de altemplom 
nélküli kis templomot annak „párjaként" kezel
hetjük, de kiemelt temetkezési rendeltetés nél
kül, így ez a templom a tarnaszentmáriaival azo
nos időben, Géza fejedelem palotakápolnájaként 
épülhetett az ország másik fontos fejedelmi bir
tokán, ahol ugyancsak jelentős magyar szemé
lyek (nemzetségfők stb.) fogadása és kereszte-
lése is folyt.41 

Székesfehérvár, Szent Péter-templom 

E nagy fontosságú, jelentős méretű, négy-
karéjos templommaradványt 1971-ben tárták fel 
a város történeti központjában, a püspöki székes
egyház kapuja előtt. Néhány kisebb értesítés, 
hír után végre kezünkbe vehettük a feltáró ré
gész szakszerű és részletes feldolgozását (18. 
ábra). A részletes leírások (méretek, rétegek 
stb.), szerkesztési rajzok után a következő végső 
értékelést olvashatjuk: 

A keletéit, hozzávetőleg 10 X Ю m-es nagy
ságú középrészhez minden oldalról félköríves 
apszisok csatlakoznak. (A déli hiányzik, egy 
kriptával, később szétrombolták.) A keleti karéj 
belső két oldalánál előkerült „falmaradványokat" 
prothesisnek és diakonikonnak tartja a szerző. 
A nyugati karéjon belül előkerült pillér alapján 
rekonstruálja a hiányzó három pillért, amelyek 
véleménye szerint kupolát tarthattak. Az építés 
és a funkció tekintetében azonban adós marad a 
válasszal. Vagy 967—973 táján (Sarolttal való 
házassága, quedlinburgi találkozó) épült, vagy 
Szent István építtette apjának sírkápolnája
ként.42 
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18. ábra. Székesfehérvár, Péter és Pál-templom feltárt maradványai (Kralovánszky Alán felmérésének felhasználá
sával 

Abb. 18. Székesfehérvár, die Peter und Paul Kirche mit den freigelegten Resten (Aufmessung von Alán Kralo
vánszky) 

A részletes feldolgozás lehetővé teszi számunk
ra e nagy fontosságú emlék további vizsgálatát. 
Nagy kár, hogy a szerző nem tesz említést a 
templom északi oldala közelében feltárt épület
maradványról, amely 1. és 3. számú rajzain lát
ható. Az épület alapozásáról — amely egy grafi
konról leolvasható — nagy valószínűséggel meg
állapítható, hogy az a pinceszinthez tartozott. 
Ebből viszont azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy ez az épület emeletes volt. Mondhatnánk 
azt is, hogy az egy torony volt, mely a négy-

karéjos templom közelében állt. Emeleti szint
jéről — a későbbi átépítés után — átmehettek a 
nyugati karéj fölötti kegyúri karzatra. így arra is 
megnyugtatóbb választ kapunk, hogy miért leg-
sekélyebb a pillér alapozása. A gondolatot foly
tatva, csak két pillére volt a templomnak, amely 
a karzatot tartotta, s nem kupolát. Ezt különben 
egyértelműen bizonyítja a feltárási alaprajz. A 
szerző által feltételezett két másik, keleti pillér
pár az ott feltárt „építészeti részletek" (prothesis, 
diakonikon) miatt nem állhatott. 
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19. ábra. Székesfehérvár, Péter és Pál-templom (Kralovanszky A. felmérésének felhasználásával) és 1. Regensburg, 
Mindszentek kápolnája, 2. Prága, Szent János-templom, 3. Szazává, kápolnamaradványok 

Abb. 19. Székesfehérvár, Peter und Paul Kirche (Aufmessung von Alán Kralovanszky) und 1. Regensburg, Aller
heiligen-Kapelle 2. Prag, Heilige Johannes-Kirche, 3. Sazava, Kapelle-Reste 

A fentiek alapján feltételezzük, hogy lényegé
ben egy palotakápolna maradványai kerültek elő 
Székesfehérvár korai központjában, a város leg
kiemelkedőbb pontján. Vizsgáljuk azonban to
vább a feltárt maradványokat (19. ábra). 

Véleményünk szerint a szerző által prothesis-
nek és diakonikonnak meghatározott részletek, 
falazott, több esetben is a keleti karéj falába futó, 
„pontosan elrendezett" sírok. Ezen állításomat 
a maradványok vékonysága, gyengesége — nem 
tartófalak voltak —, azok mérete és helyzete 

bizonyítja. Ilyen, vagy ehhez hasonló megol
dásnak tekinthetjük Metód érsek sírját, amely a 
legenda szerint a „moráviai nagy templom bal 
oldalán fekszik, a Szüzanya oltára mögötti fal
ban". Nem tartható egyedi esetnek e megoldás. 
Dél-Franciaország egyik templomában, a főkapu 
közelében, a nyugati homlokzat falában helyez
tek el egy kőkoporsót, a szentnek tartott papi 
személy maradványaival . Szinte érthetetlen, hogy 
a szerző, aki a keleti apszis délnyugati sarkánál 
érzékelte egy későbbi temetkezéssel történt vál-
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tozást, ez esetben is (méret, helyzet, maradvá
nyok jellege), nem sírokkal azonosította az általa 
prothesisnek és diakonikonnak meghatározott 
részleteket. Egyértelműen kimondhatjuk ezek 
után, hogy a most tárgyalt részek azok a sírok 
voltak, amelyek miatt a templom épült. Ezek a 
sírok Géza fejedelem és felesége részére készül
tek. A templom tehát fejedelmi sírtemplomnak 
épült, amely egyben a fejedelmi család palota
kápolnája volt, ahol jelentős személyek keresz-
telésére és küldöttségek fogadására is sor kerül
hetett, mint korábban Tarnaszentmárián. (Való
színűnek tartjuk, hogy a szentély északi oldala 
melletti kisméretű gyermeksírt is az építés ide
jén alakították ki a fejedelmi családhoz tartozó, 
az időben meghalt gyermek részére, miután az 
mélyen az északi karéjba ágyazódik, s a mellette 
lévő felnőttsírhoz igazodik. A szentély déli olda
lánál kialakított (az építés idején) sír mellett 
egy ahhoz igazodó felnőttsírt tártak fel. Ennek a 
sírnak délkeleti sarka a szentély fala alá nyúlik. 
Ezt a sírt már a templom felépítése után alakít
hatták ki. Valószínűleg nem áll messze az igaz
ságtól, ha az 1031-ben meghalt Imre herceg sír
ját véljük fellelni e he lyen ." 

A fentiek után megkíséreljük a templom épí
tésének idejét meghatározni. Az az eddigiekből 
világosan kitűnik, hogy a székesfehérvári Szent 
Péter-templom Géza fejedelem uralkodásának 
második, végső szakaszára tehető, amikor a köz
ponti hatalom megerősödött és a magyarságnak a 
kereszténység felé vezetése eldöntötte és lehet
ségessé vált. E folyamatba illeszkedik az István 
fia részére 995-ben megtörtént leánykérés. II. 
Civakodó Henrik bajor herceg leányával, Gizel
lával a következő évben Scheyernben megtörtént 
az eljegyzés, s még ebben az évben a házasság
kötés is. Ez az eseménysorozat ok lehetett Géza 
részére, hogy a nyugati uralkodókhoz, hercegek
hez hasonló templomot építtessen Székesfehér
várott. A Nyugat- és Közép-Európában található 
párhuzamok közül kiemelkedik a regensburgi 
Mindenszentek tiszteletére szentelt kápolna, 
amely a 778-ban épített Szent Péter-dóm köze
lében áll. (990-ben épült a wiesenburgi vár
hegyen egy, a székesfehérvárihoz hasonló mére
tű, kereszt alakú centrális templom.)" 

A fenti történeti adatok és párhuzamok egyez
tetése nyomán valószínűnek látszik, hogy a 
székesfehérvári Szent Péter-templom építését a 
995 996-ban bekövetkezett családi esemény, a 
bajor hercegi udvarral létrejött kapcsolatok 
nyomán határozta el Géza fejedelem. Bajor, fel
tehetően regensburgi mintára, valószínűleg onnan 
jött mesterek irányítása mellett kezdték el a 
templom építését, amely a hazánkba menekült 
százavai bencések révén mintául szolgált később 

a visszatért szerzetesek közvetítésével a 
kolostoruk mellett felépült, hasonló méretű ká
polnájuk, majd a prágai Szent János-templom 
építéséhez.1 ' 

Elmondhatjuk, hogy a székesfehérvári Szent 
Péter-templom építése 995-ben, vagy az azt meg
előző egy-két esztendővel korábban kezdődött, s 
annak teljes befejezése Géza halálának idejére, 
997-re még talán nem történt meg. így jól be
illeszthető a képbe miután Győrffy György 

korábbi sejtése valóra vált a feltárt templom
maradvány megismerésével — a XV. században 
élt lengyel krónikás azon adata, amely szerint 
Székesfehérvárott a Szent Péter-templomban 
temették el Géza fejedelmet és feleségét, Adel-
haidet. Ez esetben az építkezés befejezése fiára, 
Istvánra várt, s az hamarosan meg is történt. Ez a 
templom lett a magyarok első, a korábbiakhoz 
képest „monumentális" megjelenésű temploma. 
Ez a lehetőség viszont az építészettörténeten 
túl, igen fontos történeti és kultúrtörténeti kuta
tás szükségességét veti fel."' 

Aba.sdr, Bolt-tetö (palotakápolna) 

1971-ben és 1973-ban rövid jelentésben számolt 
be az ásató, hogy az abasári Bolt-tetön, ,,A kora 
Árpád-kori monostor közelében 11 db S végű 
hajkarikát és huzalgyűrűket tartalmazó sír került 
elő. Ugyanekkor a monostor keleti sarkához 
csatlakozó kör alaprajzú (rotunda) kápolna alap-
falainak még meglévő részeit tártuk fel. Az 
építészeti elemek és a kísérő leletek (nyílhegy, 
bog rácstöredék) alapján ezt az építményt a XI. 
század második felére keltezhetjük. Valószínűleg 
az Aba-nemzetség egyik monostorának épület
együttesére bukkantunk. Nagy Árpád." 

Az ásató két év múlva közölt jelentése ki
egészíti, részben módosítja a lent leírtakat. A 
monostor helyett itt már egy négyoszlopos ke-
resztelökápolnáról és egy ahhoz nyugatról 
„ . . .hozzácsat lakozó, nagy kiterjedésű, egyenes 
záródású szentélyű templomépület északi és déli 
falainak . . ." egy részéről ír az ásató régész, 
amelyhez az északi oldalon a XII XI11. század 
fordulóján egy sekrestyét építettek. A bővítmény 
,,. . . padozatában egy XIII . század elejei és egy 
XIV. századi sírkővel fedett, éremmel keltezett 
sírt találtunk . . .". A jelentés a leletek leírása 
után a következő mondattal zárul: ,,. . . Az épület
együttes magjának keletkezését a XI. század első 
harmadára keltezhető leletanyag egyezik az Aba 
Sámuel építette monostorról szóló hagyomány
nyal . . .". ' 

E templommaradványról Győrffy György is írt 
röviden 1977-ben megjelent nagy munkájában. 
,,. . . Az Abasáron Aba Sámuel állítólagos temet-
kezőhelyén elkezdett ásatás körtemplomra is 
bukkant, mely belül oszlopokra támaszkodott. 
E második centrális csoport esetleg az István 
király uralkodása derekán meginduló görög 
kapcsolatok és jeruzsálemi zarándokút hatásának 
tudható be: . . . a zarándokok keleten centrális 
templomokkal ismerkedtek meg: közte a fő kul
tuszhellyel, a jeruzsálemi Szent Sír-templom
mal . "" 

Úgy gondoljuk, az eddig elmondottak alapján 
a fenti, általánosnak mondható indoklás helyett 
ennél erősebb tényekkel is alátámasztható meg
oldást is körvonalazhatunk. Ezt lehetővé teszi az 
idézett jelentéseken kívül az elmúlt években 
Abasáron rendezett kiállítás és az ásatást meg-
tekintőkkel folytatott konzultáció (20. ábra). 

A kiállításon megtekinthető a feltárt, szentély 
nélküli körtemplom alaprajza, leolvashatók an
nak méretei. Belső átmérője kb. 9,5 m, falvas-
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т. Te 

20. ábra. Abasár, kápolnamaradvány (kiállítás alaprajza és annak rekonstrukciója 
Abb. 20. Abasár, Kapelle-Rest (Grundriss einer Ausstellung und deren Rekonstruktion) 

tagsága 1 —1,10 m. Külső átmérője így kb. 11,5 m. 
A templom kőből épült, bejárata nyugat felől 
nyílt. A bejárat két oldalán egy-egy falpillér, s 
azoktól keletre egy-egy kb. 90 X 90 cm-es pillér 
került igazolhatóan elő, egy-egy azoktól északra 
és délre eső falpillérekkel. A kiállításon szereplő 
rekonstrukciós rajz elfogadhatatlan, nem az ása
tási jelentésekre támaszkodik. Az elmondott 
pillérek és falpillérek karzatot tartottak. A két 
pillértől északkeletre és délkeletre fekvő fal
pillér — amelynek léte bizonyítható — megen
gedi még két pillér létezését (maradványait), 
amelyek, véleményünk szerint, egy bővített kar
zatot, esetleg egy később épített kisebb tornyot 
tarthattak. (E feltevést megerősíti a körtemplom 
déli oldalának közepén — a falpillér vonalában 
kívülről feltárt támpillér maradványa is.) Észak
nyugatról a bővítményként épített épület erősí
tette a templomot a karzat vagy torony terhe
lésével szemben. 

Nézzük most már meg, mikor és milyen rendel
tetéssel épült Abasáron ez a körtemplom és az 
ahhoz nyugatról csatlakozó épület („egyenes 
záródású" templom?). Tudott dolog, hogy Árpád 
nemzetsége mellett a fejedelemmel szövetséges 
Aba-nemzetség képviselte az államalapítás ide
jén a legnagyobb katonai-gazdasági erőt az or
szágban. (E szövetséghez tartozott az erdélyi 
Gyula, kinek leányát, Saroltot feleségül vette 
Géza fejedelem.) Az Aba-nemzetségből Pata fia 
— nevét nem ismerjük — és Gyula bizonyára 
tagja volt a quedlinburgi magyar küldöttségnek. 
Valószínűleg akkor már ök is keresztények vol
tak, s visszajőve szorgalmazhatták, hogy nem
zetségük mielőbb megkeresztelkedjen. A feje
delmi családdal való rokonságuk lehetővé tette 
vagy kötelezte őket arra, hogy a fenti cél érde
kében keresztelőegyházat építsenek. Erre az 

Abák esetében — az Abasáron feltárt kápolna 
méretéből, formájából ítélve — Géza uralko
dásának utolsó éveiben, Szent Adalbert eszter
gomi tartózkodása idején kerülhetett sor. A 
kápolna mellett a fejedelemhez hasonlóan állan
dó lakhelyül szolgáló és védelmet is nyújtó pa
lotát emeltek. Ennek a palotának északi és déli 
falainak maradványait tárta fel az ásató és írta 
le — egyenes szentélyzáródású templomként — 
1973. évi jelentésében. 

Ez a palotakápolna hasonló volt a már meg
ismert lengvel példákhoz, valamint Géza feje
delem esztergomi és székesfehérvári templomai-
hoz.49 

2. Püspöki székhelyeinken épült 
körtemplomaink 

Az eddig átvizsgált cseh-morva és lengyel 
anyagból világosan kitűnik, hogy Cirill és Metód, 
valamint tanítványai térítésétől kezdődően ezen 
a területen az első keresztelőegyházak centrális, 
többségükben félköríves szentéllyel záródó kör
templomok voltak. Az átvizsgált magyarországi 
templomok — Győr és Esztergom kivételével — 
hasonló fejlődésre, formák alkalmazására mutat
nak. Székesfehérvárott a Szent Péter és Pál tisz
teletére szentelt centrális templom nemcsak a 
fejedelmi család temetkezőhelyének épült — 
mint korábban a tarnaszentmáriai templom —, 
hanem egyben keresztelőkápolna volt, ahol 
feltehetően küldöttségeket is fogadtak. A mellet
te felépült palota, torony a fejedelmi, majd a 
királyi család lakhelye is volt. Itt született első 
királyunk fia, Imre, és itt is temették el, miután a 
királyi bazilika még István király halálakor sem 
készült el. így István királlyá koronázása is e 
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templomban történhetett. (Egyes kutatók Eszter
gomot jelölik meg a koronázás helyeként.) A 
Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt 
templom, nagyszerű építészeti megjelenésére utal, 
hogy mintául szolgált a százavai, majd azt köve
tően a prágai Szent János-kápolna hasonló for
mában és közel azonos méretben történt fel
építéséhez.50 

Nézzük meg most már egyházi központjaiban 
az első templomépítkezéseket, azok formai, 
méretbeli megjelenését és az arra gyakorolt fel
tételezhető hatásokat. 

Esztergom, palotakápolna (Szent Vid) 

A kör alaprajzú, szentély nélküli, gondosan 
faragott kváderkövekböl épült kápolna feltárá
sáról a kutató régész több dolgozatban is be
számolt. Legutóbb az elmúlt év végén jelent meg 
egy jelentős dolgozata e kérdésről. E dolgozatok
ból kiderül, hogy a feltárás során nem kerültek 
elő olyan korhatározó leletek, nem tettek olyan 
megfigyeléseket, amelyek egyértelműen eldön-
tenék a palota és a körtemplom pontos építésé
nek idejét. Ezért most az említett feldolgozások 
minden adatát figyelembe véve az ellent-
mondóakat is —, megkíséreljük eddigi vizsgála
tunk összes adatával és megfigyelésével egyez
tetve kialakítani a legvalószínűbb képet a palota-
kápolnáról. '1 

Miután István (Szent) király születési helyét 
Esztergomba teszik a történészek, s annak idejét 
975. évben jelölik meg, feltételezhető, hogy ez 
időben már állt a várhegy déli, keskenyebb ré
szén egy kőépület, palota. A várhegy északi ré
szén pedig akkor épült a passuai térítők irányí
tása mellett a kisméretű, hosszhajós, félköríves 
szentélyű, Szent István első vértanú tiszteletére 
szentelt templom. (Feltételezhető a két építkezés 
közti összefüggés is.) Ez a palota a következő 
évtizedekben bizonyára bővült is valamelyest, 
majd valamivel később, közelében épült fel a 
Szent Vid tiszteletére emelt körtemplom (21. 
ábra). Felépítése Géza fejedelem uralkodásának 
végső szakaszára tehető a történeti adatok tanul
sága szerint. 989-ben és 995-ben Adalbert prágai 
püspök Rómába menet és jövet Esztergomban is 
tartózkodott Géza udvarában. Ez időben a feje
delem már véglegesen döntött az európai igazo
dás kérdésében, s már palotája is állt a várhegy 
déli részén. Szent Adalbert középkori legendája 
őrizte meg részünkre az esztergomi hegyen álló 
bálvány felgyújtásának történetét. Ez az esemény 
a püspök fent említett esztergomi tartózkodásai
nak egyikén történhetett. Ez a történet a plocki 
példára emlékeztet bennünket, ahol a palota
kápolna alatt pogány áldozati helyet tártak fel. 
A püspök tanácsolhatta a fejedelemnek a kápolna 
felépítését — erre a védőszent neve utal —, s 
talán a kíséretében lévő mesterekkel segíthette 
is a munka megkezdését. A falmaradványok csat
lakozási pontjaik vizsgálata alapján megállapít
ható, hogy a körtemplom felépülése után került 
csak sor a már álló palotának bővítésére, annak a 
kápolnával való összekapcsolására. Úgy tűnik, 
a körtemplomban feltárt pi l lérmaradvány is ké-
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21. ábra. Esztergom, palotakápolna (rekonstrukció) 
Abb. 21. Esztergom, Palastkapelle (Rekonstruktion) 

sőbb épült, talán éppen a palotával történt össze
vonás idején. A falpillér nem köt bele a kör
templom falába, s az abba beépített kövek felü
letképzése és mérete is elüt attól. Valószínű, 
hogy eredetileg keresztelőegyháznak épült a 
körtemplom, s csak később, István király idejé
ben vonták azt be a palotaegyüttesbe. '2 

Eger. Vár székesegyház 

Az egri várban a múlt század végén megkez
dett feltárások a két világháború között, majd 
1957-től kezdődően folytatódtak. A két világ
háború közti időben feltárták a várszékesegyház 
maradványait, majd 1965-től kezdődően sor ke
rült annak hitelesítő ásatására is a maradványok 
helyreállítása előtt. E feltárások idején a román 
kori székesegyház déli falához épült gótikus 
kápolnák falai között korábbi román kori falakat 
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találtak. E falak helyzetét, méretét a hitelesítő 
feltárások pontosították. Legutóbb 1981-ben ol
vashattunk egy rövid hírt a feltárás e részével 
kapcsolatban. ,,A román kori székesegyház hajó
jának déli fala mellett a K.5-ös szelvényben foly : 
tattuk az Árpád-kori temető feltárását, s az ott 
előkerült korai íves falnak letisztítását, felmé
rését. E fontos részlet kutatását a következő év
ben folytatjuk. További részleteit a később rá
épített falmaradványokból kell kibontani." A 
megjelent feldolgozások, a helyszínen bemuta
tott és ott előkerült részletek tanulmányozása 
után a következő vélemény alakult ki bennünk. 
A fenti jelentésben szereplő ,,. . . korai íves 
fal . . ." egy keletéit körtemplom hajójának déli 
falmaradványa, amelytől keleti i rányba indul 
tovább a szentély (félköríves) részlete. Az ettől 
nyugatra feltárt hosszú épület egy palota (püspö
ki), amelyet később esetleg hajóként a körtemp
lomhoz csatoltak, legalábbis részben. Ez viszont 
azt jelenti — amiről eddig nem tudtunk —, az 
esztergomi vár Szent Vid-palotakápolnájával és 
Székesfehérvárral együtt, hogy a cseh és lengyel 
példákhoz hasonlóan, azokkal csaknem egyidő-
ben, a X—XI. század fordulója táján hazánkban 
is épültek fejedelmi és püspöki palotakápolnák. 
Az egri anyag, maradványok elemzése még to
vábbi megfigyelések, felismerések lehetőségét 
rejti magában (22. ábra). 

A palota két oszloppal tagolt bejárata, kapuja 
a déli oldalon volt és a feltételezett középső 
helyiségbe nyílott. A kapu keleti oszlopának két 
félhenger taggal díszített lábazata és a nyugati 
oszlop mögötti falpillér maradványa eredeti he
lyén látható. A keleti helyiség északi falának 
vonalában feltárt, a padlóban bemutatott pillér 
és falpillér valószínűleg annak az áttört techniká
val készített, palmettákkal díszített fejezetű pil
lér helyét őrzi, amely a gótikus püspöki palota 
állandó történeti kiállításán látható.5 

Az egri várszékesegyház feltárását ismertető 
feldolgozásokban sem találunk olyan adatot, 
értékelést, amely rámutatna, hol állt az első 
templom a várban, milyen volt és mikor épült. 
Azt tudjuk, hogy hazánkban az első püspökségek 
közé tartozik az egri is, amelynek alapítása, 
feltehetően első templomának felépítése István 
király uralkodásának első évtizedében megtör
tént. A helyi hagyomány szerint István a közeli 
Királyszékről nézte a székesegyház építését. A 
lengyel példák nyomán most már biztosan állít
hatjuk (Krakkó, Gniezno, Plock, Przemysl), hogy 
az egri vár területén először egy körtemplomot 
építettek, egy keresztelőegyházat. Ez volt a püs
pöki székesegyház valószínűleg I. (Szent) László 
király idejéig. Az egri püspökség alapításáról, s 
a néki később juttatott királyi adományokról 
egy XII I . századi oklevél számol be. Az alapító 
István király után Lászlót említi az oklevél, aki 
gazdag adományokkal, birtokokkal gazdagította 
a székesegyházat. Ekkor épülhetett a romjaiban 
ma is látható nagy háromhajós, három félköríves 
szentéllyel záródó székesegyház. Vessünk azon
ban még egy pillantást a körtemplomra, amely 
70—80 éven keresztül püspöki egyházként ismert 
egyházi központ volt. 

Az első évtizedek a térítés, a püspökség szer

vezésének jegyében telhettek. Ekkor, István 
király korában épültek szerte az országban az 
első templomok. A nemzetségfők szálláshelyein, 
központjaiban a „székesegyházhoz" hasonló kör
templomokat építettek, csakúgy, mint a köz
pontoktól távol eső, de fontos királyi bir tokokon 
(Sárospatak). A nemzetségfők központjaiban épí
tett körtemplomok közé sorolhatjuk az egri püs
pökség területén a már más vonatkozásban emlí
tett kisnánai, sályi (Borsod megye) maradványo
kat. A kisnánai körtemplom nemzetségfői jelle
gére a két alakos és egy kereszttel díszített, egy
kor sírokat lezáró kő utal. Ugyancsak azt bizo
nyítja az a tény is, hogy később a körtemplom 
nyugati oldala mellé kör alakú védőtornyot, 
majd később köréje várat építettek. A sályi 
körtemplom esetében ugyanez az alaphelyzet. 
Ott az ö r s ú r nemzetség korai központja lehetett, 
ahol vár is épült (Latorvár). Valami, általunk még 
nem ismert ok miatt a nemzetségi központ a 
szomszédos kácsi völgyben épült ki. Ott épült fel 
a nemzetség Szent Péter tiszteletére szentelt mo
nostora, feltehetően már a XI. században, s vala
mivel később váruk is. Valószínűleg a nemzetség 
két ágának birtokközpontja lehetett Kacs és Sály, 
s ez lehet a magyarázata a két hely korai temp
lomának. Sárospatak esetében az uralkodói köz
pontoktól való nagy távolsága jelentette a hely 
fontosságát és az, hogy északkeleti irányba fon
tos út vezetett a településen keresztül, amelyet 
erős fegyveres nép őrizhetett. Ezek tették lehe
tővé e távol eső helyen a térítést, amelyhez szük
séges volt a keresztelőkápolna építése. Ez egyben 
az egyház és a király hatalmának jelképe is 
volt. 

Gyulafehérvár. Keresztelőkápolna 

A székesegyház régi sekrestyéjének alapmeg
erősítése során a padló alatti rétegben egy kör
kápolna tekintélyes maradványai kerültek elő. A 
körkápolna habarcsa téglaporral kevert volt, 
amely elütött a második székesegyház tiszta 
mészhabarcsától. E Bizáncban szokásos habarcs 
használata is felvetette a bizánci—bolgár kapcso
latok lehetőségét a Gyula 948 körüli megkeresz-
telésére és Hierotos görög püspök Magyarország
ra jövetelére vonatkozó történelmi adatok mel
lett. A székesegyház déli falának és a kápolna 
érintkező részének maradványait egy építésbe 
sorolták, bár itt a megfogalmazásban bizonyta
lanság érződik. ,, . . . Nincs nyoma annak, hogy a 
körkápolna külön épült volna." A kutatásról ké
szült felmérés egyértelműen mutatja, hogy a fal
pillérek alapozása és más falmaradványok miatt 
nehéz volt ott pontos megfigyeléseket tenni. A 
maradványokat az 1967-ben megkezdődött res
taurálási és feltárási munkák ismertetésében is 
a székesegyházhoz kapcsolt keresztelőkápolná
nak tartották. Ez utóbbi munkákat ismertető fel
dolgozás az alaprajzot már módosította a körká
polna esetében is. Ennek a felmérésnek alapján 
annak külön való építése már nem kizárt dolog. 
A székesegyház monográfusa ezzel kapcsolatban 
a következőket írta. ,, . . . A keresztelőkápolná
nak és háromhajós bazilikának egységbe kapcso-
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22. ábra. Püspöki székhelyek „palotakápolnái": 1. Eger, 2. Gyulafehérvár, 3. Nyitra (Nitra), 4. Veszprém 
Abb. 22. „Palastkapellen" bischöflicher Residenzen: 1. Eger, 2. Gyulafehérvár, 3. Nyitra, (Nitra), 4. Veszprém 
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lása a középkori Magyarország területén szokat
lan megoldás. ,,A gyulafehérvári székesegyház 
építésével kapcsolatban is felvetődött már koráb
ban a szerényebb kezdet lehetősége.56 

Mostani vizsgálatunk alapján — a felsorolt 
példák nyomán — egyértelműen kimondhatjuk, 
hogy a gyulafehérvári körtemplom első magyar 
keresztelőegyházunk, s azt valószínűleg Gyula 
építette, feltehetően egy északi falához kapcsoló
dó „palotával" együtt, amikor Hierotos püspököt 
hazánkba hozta. Érezzük a súlyát e kijelentésnek, 
de az igazság azt kívánja, hogy kimondjuk ezt. 
Ez a hazánk területén megindult bizánci térítés — 
talán Cirill és Metód tanítványai nyomán — első 
építészeti emléke, amely formailag és méret te
kintetében egyező a korábbi morva-cseh, közös 
bizánci—bolgár töröl fakadt körtemplomokkal 
(22. kép). Ez azt is jelenti, hogy megelőzi a ké
sőbbi cseh, lengyel félköríves szentélyű körtemp
lomokat, püspöki keresztelőházakat, és mintául 
szolgált a hasonló magyarországi templomok épí
téséhez. A fent elmondottak szükségessé teszik a 
keleti kereszténység térí tőtevékenységéről alko
tott képünk helyesbítését. Gyulafehérvár hatása 
elsősorban az ország déli részén érvényesülhe
tett. Úgy gondoljuk — miként az egri püspöki 
keresztelöegyházzal kapcsolatban tettük —, a 
Gyulafehérvárhoz aránylag közel eső Algyógy és 
a távolabbi Bács területén álló, illetve feltárt kör
templomokat is a királyi, nemzetségfői kereszte
lőegyházak közé sorolhatjuk, amelyek a XI. szá
zad első felében épülhettek. Bács esetében még 
a kalocsai és szerémi püspökség kérdése érdemel 
a körtemplommal kapcsolatban figyelmet.57 

Nyitra. Szent Emmerám-templom 

A nyitrai püspökség története, a székesegyház 
építésének története mindmáig vitatott kérdé
seink közé tartozik. A csehszlovák kutatók a 
morva birodalom idejére teszik a püspökség ala
pítását. A székesegyház területén azonban nem 
kerültek elő a feltárások során ez időre tehető 
leletek. A hazai kutatók dukátusi területnek tart
ják Nyitrát és környékét, ahol a fejedelmi csa
lád hercegei tartották kezükben a hatalmat. A 
várban álló Szent Emmerám tiszteletét ők Gi
zellán keresztül Regensburggal hozzák kapcso
latba. A rendelkezésünkre álló adatokat meg
vizsgálva, e kérdésről a következőket mondhat
juk. 

A Szent Emmerám-templom háromnegyed kör 
alakú, amelyhez nyugatról hosszhajó csatlako
zik. A későbbi építkezések megváltoztatták az 
eredeti helyzetet, a hajónak csak egy rövid ke
leti részét hagyták meg, azt is átalakítva. Isme
rünk Nyitráról egy román kori kőfaragványt, 
amelynek korát Gerevich Tibor a XII . századra 
határozta meg. A kőfaragvány egy centrális szen
télyű, hosszhajós templomot ábrázol. A szenté
lyen egy letört fejű szent ülő alakja látható. Ha 
a szentély és a hajó arányai szerint kiegészítjük 
a templom megmaradt román kori részét nyugati 
irányba, megkapjuk a felmérésen annak meg
közelítőleg pontos méretét. E feltevés igazolá
sára természetesen egy régészeti feltárás mondja 

ki majd a végső szót. Ezzel az alaprajzi re
konstrukcióval, amelyet az említett kőfaragvány 
alátámaszt, megjelent előttünk egy palotakápol
na (22. kép). Formái, méretei szerint, valamint 
jól vizsgálható külső falszövete alapján össze
hasonlítható az egri és az esztergomi, valamint 
a lengyel példákkal. Ennek nyomán viszont azt 
mondhatjuk, hogy Géza testvérének, Mihálynak 
vagy valamelyik fiának részére épülhetett a X. 
század utolsó évtizedében. A nyitrai püspökség 
később alapított — vagy újjászervezett — püs
pökségeink közé tartozik. Lehetséges, hogy ép
pen a dukátusság intézménye, a hercegek birtok
lása késleltette e palotakápolnának püspöki szé
kesegyházzá történt átalakítását, a püspökség
nek a várhegyen történő újjászervezését.08 

A püspökségnek a várban történt újjászervezé
séig e területen is folyt a még pogány népcso
portok térítése, megkeresztelése, amelyet az esz
tergomi érsekség irányíthatott . A Nyitrát övező 
területek néhány centrális és körtemploma arra 
mutat, hogy az ország más területein, a püspök
ségek és nemzetségfők — e helyen a herceg és 
a nemzetségfök — irányítása mellett épült ke
resztelőegyházak itt is megtalálhatók. 

A dévényi várhegy alsó, a várromtól keletre 
eső fennsíkján egy háromkaréjos szentélyű temp
lom maradványát tárták fel. A háromkaréjos szen
télyű templomnak ugyancsak hosszú, keskeny 
hosszhajója volt, de abban három fallal négyes 
belső osztást valósítottak meg Ennek nyomán 
egy kereszt alaprajzú kápolna rajzolódott ki 
előttünk, amelyhez nyugatról egy háromosztatú 
palota csatlakozott. E palotarész két végében lé
vő, kb. 1,5 m széles keskeny belső tér lépcsőre, 
s ezen keresztül emeleti építményre enged kö
vetkeztetni. A palotától kissé délnyugatra fel
tártak egy körtemplomot, amely az eddigi pél
dákat tekintve keresztelőegyház lehetett (Plock). 
A dévényi háromkaréjos palotakápolna hercegi 
vagy nemzetségfői építkezésnek tekinthető. A dé
vényi keresztelőegyház, valamint a palotaká
polnától északra feltárt, honfoglalás korinak 
meghatározott temető arra utal, hogy ezek a 
templomok a XI. század első felében épülhettek 
e fontos stratégiai pontokon. E korhatározást a 
plocki kápolna átépítése is erősíti59 (23. ábra). 

A dévényi, szentély nélküli körtemplomhoz 
hasonló formájú maradvány került elő a pozso
nyi várban és a városban egy másik, a székes
egyház mellett. E forma alapján az esztergomi 
Szent Vid-kápolna hatására gondolhatunk. Az 
uralkodó igen fontosnak tarthatta e nyugat felé 
eső fontos stratégiai pontok őrzését, az általa 
megbízott keresztény, magas tisztséget viselő 
katonai vezető (ispán) vezetése mellett. Ugyanez 
vonatkozik a hasonló jelentőségű Trencsénre is, 
ahol a várban ugyancsak egy „szentély nélküli", 
később belül négykaréjosra alakított körtemplom 
maradványait tárták fel. Trencsén északi i rányba 
vezető fontos utat és kaput őrzött, zárt le. Fon-
tos^szerepe volt az István király és Gyula, illet
ve a lengyelek közti vitákban, a környéken zajló 
ellenségeskedésekben.60 

Nyitra és Trencsén között még két olyan fél
köríves szentélyű körtemplomot ismerünk, 
amelynek építését a X—XI. századra tehetjük. 
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23. ábra. Palota és keresztelőkápolnák: 1. Dévény, vár
hegy a palota- és a keresztelokapolnaval, 2. Dévény 
(Devín), palotakápolna, 3. Ducove, 4. Szakolca (Skalica) 
Abb. 23. Palast- und Taufkapellen: 1. Dévény, Burgberg 
mit der Palast- und Taufkepelle, 2. Dévény, Palastka-
pelle, 3. Ducove, 4. Szakolca (Skalica) 

Ducovén a folyót követő út fölötti dombon tár
tak fel egy elég nagyméretű körtemplomot. Kör
nyezetében XI—XIII . századra keltezhető sír
leleteket, valamivel távolabb a nagymorva biro
dalomból ismert fegyveres sírokat tártak fel. 
Ezek alapján ez esetben is egy fegyveres kíséret
tel rendelkező nemzetség vagy törzsfő keresztelő
egyháza került elő, amely később a település 
plébániatemploma lett. Ez és a hasonló formájú, 
ma is álló szakolcai körtemplom ugyancsak a ma
gyar állam stratégiai fontosságú pontján épült 
a XI. század elején.(>l 

Veszprém. Szent György-kápolna 

Mint ma; a bovozetőben említettük, a veszpré
mi Szent György-kápolna feltárása és a kutatás 
tudományos feldolgozása hozta az első eredmé
nyeket körtemplomaink kutatásában, Csemegi 
József kérdésfelvető tanulmánya után. Építésé
nek idejét a X. század utolsó évtizedében, a 

századforduló táján vélték megtalálni. A közelé
ben álló kora román kori eredetű székesegyház 
miatt azonban bizonytalannak tekintették ezt az 
időpontot, miután a kutatók egy része a román 
kori székesegyház keresztelőkápolnájának tar
totta a feltárt maradványokat . 

Az azóta eltelt időben végzett kutatás és fel
dolgozások a román kori székesegyháznak nem 
tudták kimutatni olyan részleteit, amely azono
sítható lenne a fenti időponttal. A veszprémi püs
pökséget kutatóink a legkorábbi alapításnak tart
ják, amely megelőzte Esztergomot. Eddigi vizsgá
latunk, az említett hazai és külföldi példák nyo
mán elfogadhatjuk építési időpontként a X. szá
zad utolsó évtizedét. Ez megerősíti a püspökség 
idejére vonatkozó történeti megállapításokat is. 
Egy valamit azonban ismételten megerősíthetünk. 
A félköríves szentéllyel záródó körtemplom püs
pöki keresztelőegyházként épült, s azt a nagyobb 
román kori székesegyház két-három évtizedig 
tartó építkezésének befejezéséig püspöki székes
egyházként használták. Északi oldalánál Egerhez, 
Esztergomhoz, Gyulafehérvárhoz és Nyitrához 
hasonlóan ,,palota" állhatott. Egy, az egrihez ha
sonló hosszúságú palota (kb. 22—23 m) elfért a 
mintegy 25—30 m-re északra meredeken lefutó 
hegyoldal pereméig, még egy várfal közbeikta
tása mellett is.(>L> 

Két hasonló formájú és méretű, félköríves 
szentélyű körkápolnát ismerünk még a veszprémi 
püspökség területén, amely kapcsolatba hozható 
a veszprémi keresztelőegyház építésével és az ott 
zajló tevékenységgel. 

ö s k ü falu fölött, egy kiemelkedő sziklaszirten 
áll az egyik ilyen körtemplom. A környéken le
vő, a fejedelmek családjaihoz tartozó hercegek 
nevei, Székesfehérvár és Veszprém közelsége 
egyértelműen utal a fejedelmi törzs birtoklására. 
A területből kiemelkedő sziklaszirten feltehetően 
igen korán felépült körtemplom, keresztelőkápol
na azt a gondolatot veti fel, hogy a kereszténnyé 
lett fejedelmi család ezen a szálláshelyen is 
igyekezett kereszténnyé tenni népét, és a veszp
rémi egyház mintájára keresztelő egyházat épít
tetett István király uralkodásának első évtize
dében."' 

Keszthelyen a gótikus plébániatemplom mellett 
az ösküihez és veszprémihez hasonló körtemplo
mot tártak fel. E területet a X. század végén a 
Vérbulcsú nemzetség birtokolta, ahol a magyaro
kon kívül besenyő, berény és más népelemek is 
éltek. Ezek térítésében lehetett szerepe a Szent 
István uralkodása idején felépített egyháznak. 

E területen még Tapolcán számolhatunk egy 
korai körtemplommal a temető közelében, ősi, 
fontos utak találkozási pontjánál. A Szent Miklós 
tiszteletére szentelt templomot 1745-ben említik, 
s körformáját egy XVIII . századi térkép őrizte 
meg számunkra. Koraiságára a város és a temp
lom nevén túl helyzete, s régészeti anyag utal 
(fésűs, hullámvonalas kerámia) .ы 

A középkori püspöki székhelyeken feltárt hét 
legkorábbi keresztelőegyház közül ezek 
1009-ig már felépültek — öt körtemplom volt. 
Ezek püspöki keresztelőegyházak voltak. A püs
pökségek István király uralkodásának végére 
történt megerősítéséig ezek a mai szemmel kis 
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méretűnek tűnő templomok voltak a szerveződő, 
térítő, keresztelő püspökségek első székesegyhá
zai. Mintául szolgáltak a királyi, hercegi, nemzet
ségfői birtokokon, fontosabb stratégiai pontokon 
épülő keresztelőegyházak építéséhez. Ezek közül, 
véleményünk szerint, egy sem épült eredetileg 
plébániatemplomnak, mert a plébániák szervezé
sére csak később kerülhetett sor, s a hazai papság 
nevelése is hosszú időt vehetett igénybe. Később 
ezek a templomok a letelepült nép plébániaegy
házai lettek, vagy az új, nagyobb székesegyházak 
keresztelőkápolnáivá váltak.65 

Vizsgálatunk nem terjedt ki az összes hazai 
körtemplom részletes elemzésére. Erre nem is 
volt lehetőség, s azt nem tűztük ki célul magunk 
elé. Közöttük feltehetően van még néhány olyan 
(pl. Rábaszentmiklós, a szandai várhegyen feltárt 
maradvány stb), amely besorolható később e ko
rai, keresztelöegyháznak épített körtemplomok 
csoportjába. Ehhez szükséges a királyi , hercegi 
és nemzetségfői bir tokok és az említett példák 
nyomán a harcászati szempontok pontos egybe
vetése. 

3. Királyi alapítású 
centrális kolostortemplomaink 

A már leírt hazai előzmények után még két 
centrális templom épült királyi temetkezés céljá
ból. E két templom, a feldebrői és a szekszárdi, 
méreteit és szerkezeti részleteit, felépítményét, 
tér- és tömegképzését tekintve túlszárnyalja Géza 
fejedelem egykori , Szent Péter tiszteletére szen
telt, hasonló célból épített templomát. Az építési 
idejük közti több mint fél évszázad adja meg erre 
a magyarázatot. A királyság István király ural
kodása alatt szervezetileg és gazdaságilag egy
aránt megerősödött. Ezzel együtt az egyház tekin
télye, hatalma is megnövekedett szervezetének 
kiépítése során. Ez a fejlődés tette lehetővé, hogy 
királyaink temetkezőhelyül a korábbinál na
gyobb templomot építsenek. Példa erre István ki
rály székesfehérvári bazilikája, amely azonban 
nyugati mintára hosszhajósnak épült és félkör
íves szentéllyel zárult. Az István által választott 
utód e tekintetben is követte elődjét. De az őt fel
váltó Aba Sámuel, majd később I. Béla — István
tól eltérő formát választva — centrális templo
mot építtetett magának temetkezőhelyül Feldeb-
rőn és Szekszárdon. Feldebrőn ezt az elhatározást 
a közeli Tarnaszentmária egy évszázaddal koráb
ban, részben hasonló célból épített kis temploma 
és az abasári, ugyancsak centrális palotakápolna 
megléte is sugalmazhatta. Szekszárdon más okok 
játszhattak közre. 

Feldebrő. Rk. templom 

A feldebrői templomot — a közeli tarnaszent-
máriaival együtt — a múlt század végétől kezdő
dően legértékesebb kora román kori emlékeink 
közé sorolták. Nagyméretű, oszlopkötegekkel két 
részre osztott altemplomának hajójához keletről 
félköríves szentély, nyugatról egy dongaboltoza
tos sírkamra csatlakozik, középen egy központi 

helyzetű sírral. Az altemplom hajóját román kori 
falképek díszítik. Az egykor öthajós, négyzetes 
formájú hajóhoz eredetileg minden oldalon egy-
egy félköríves záródású apszis csatlakozott. Az 
öthajós templomot a XII I . században háromha
jóssá alakították, s csak keleti apszisát hagyták 
meg. E formájában az István király által szorgal
mazott, nyugati típusú templomok (hosszhajos, 
félköríves szentélyű) csoportjához igazodott (24. 
ábra). 

24. ábra. Feldebrő, rk. templom (alaprajz a vezetőből) 
Abb. 24. Feldebrő, römisch-katholische Kirche (Grund-
riss aus dem Leiter) 

A templom építésének ideje, az előképek ki
választása tekintetében különböztek a vélemé
nyek. A templom helyreállítását megelőző régé
szeti kutatások, majd az azt követő falkutatási 
munkák során éles vita alakult ki a fentiekkel 
kapcsolatban a különböző területen dolgozó kuta
tók között, amely végigkísérhető folyóiratokban 
megjelent munkáikon keresztül. A vita csaknem 
a templom múlt évben befejezett helyreállításá
nak végéig tartott. Sajnos, azóta sem jelent meg 
a kutatást végzők tollából még egy előzetes be
számoló sem. A viták anyaga, a szűkszavú jelen
tések, de leginkább a helyreállí tott templom lát
ható részletei lehetőséget adnak arra, hogy e 
most folyó vizsgálat keretében — ha csak igen 
röviden is — megemlékezzünk e templomról is. 

A templom méretei (eredeti), részletmegoldá
sai, térképzése és eredeti tömegalakítása — a 
kor függvényében — csakis királyi akara t ra jö
hetett létre hazánkban. Istvánról és Péterről tud
juk, hogy hosszhajós, félköríves bazilikát építte
tett. Ez időben véleményünk szerint ilyen mére
tű templom építésére a királyon kívül másnak 
nem volt joga és más vonatozásban lehetősége. 
A most elmondottakat alátámasztja az is, hogy az 
István király alapított bencés apátságok is hason
ló elrendezésűek voltak, amelyeket ismerünk 
(Pécsvárad, Zalavár), és ilyen volt az első kalo
csai székesegyház is. Elfogadhatjuk a korábban 
mások által is felvetett lehetőséget — megerősít-
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ve jelenlegi vizsgálatunk eddigi anyagával —, 
hogy a feldebrői templomot Aba Sámuel építtette 
temetkezési helyének őrzésére és egyben hatal
mának kifejezésére. E tekintetben is elhatárolta 
magát a Pétert trónra segítő Istvántól, s egy 
régebbi példát, Géza fejedelem palotakápolnájá
nak nagyobb, díszesebb formában történő meg
valósítását tűzte célul maga elé. Rövid uralkodá
sa azonban nem lehetett elégséges célja megvaló
sítására, s így azt utódai, fiai és az erős Aba nem
zetség fejeztette be. 

A templom építésének történetéhez a törté
neti adatokon kívül az ásató régész jelentései 
is fontos adatokat szolgáltatnak. Az 1973-ban 
folytatódó — a korábbiakat követő — ásatásnak 
néhány adatát fontosnak tartjuk most kiemelni, 
mert segítségükkel eddigi ismereteinket kiegé
szíthetjük. 1976-ban az altemplom sírkamráját 
tárták fel. 1978-ban előkerültek a centrális temp
lom (XI. századi) középső szögletes pillérei és a 
nyugati mellékhajó oszlopkötegeinek maradvá
nyai. Kibontották a sírkamra nyugati falához a 
hajóból levezető lépcsőt (széles kőlépcső) és a 
sírkamrába nyíló betekintöablakokat. Sikerült 
egyértelműen bizonyítani - ami a heves viták 
egyik pontját képezte — a sírkamra és az egész 
központi elrendezésű felső templom egyidejűsé
gét. A templomkertben a barokk szentélytől dél
keletre az 1976-ban már feltárt temető körítöfala 
alatti rétegben ,,. . . egy korai, kváderes falú kő
épület . . ." részletei kerültek elő. Az épület és 
az abba később betelepült bronzolvasztó műhely 
maradványait elvágta az a nagy árok, amely az 
egész templomot — még a körítöfal építése előtt 

- bekerítette. Említésre méltó még e helyen, 
hogy 1979-ben a barokk szentélyben feltárták az 
első templom keleti apszisát. Az altemplom bol
tozata felett előkerült az eredeti terrazzopadló 
nagy, összefüggő részlete. Ez az adat nagy jelen
tőségű a most tárgyalt X—XI. századi, centrális 
elrendezésű templomaink szempontjából, ahol 
ilyen jelentős méretű padlómaradványokat nem 
találtak, s így ez a lehetőség azoknál is figyelem
be vehető. '" 

A jelentésben sehol sem szerepel kolostor
maradvány előkerülése, de feltártak egy külön
álló, jelentős méretű, kváderkövekből falazott 
köépületet. A már említett székesfehérvári példa 
nyomán valószínűnek tartjuk, hogy a templom 
nem szerzetesek részére épült, hanem lényegében 
palotakápolnának. A nagy tornyot szánták a 
király, Aba Sámuel és családja lakóhelyének. 
E vonatkozásban Géza székesfehérvári palotáján 
kívül az Abák közeli, abasári palotakápolnája 
ösztönözhette Aba Sámuelt a feldebrői építkezé
sek hasonló megvalósítására. 

A nagyarányú építkezésekre a királyi méltó
ság, hatalom adta meg a lehetőséget Aba Sámuel
nek. A templom alaprajzi elrendezését és fel
építményét vizsgálva, általában Germigny des 
Prés korai centrális templomát hozzák fel pár
huzamként. Ez jó példa, ugyanis építtető püs
pöke görög volt, s bizánci építészeti megoldást 
valósított meg frank területen. Az ilyen alaprajzú 
és felépítményű templomok legszebb példáit 
ugyanis Grúziában (Dzsvári) és Örményország
ban (Ecsmíadzin) találhatók. Ez esetben min

denképpen számolhatunk az Aba nemzetség (ka
barok) még meg nem szűnt Kaukázus-vidéki 
kapcsolatával. E tekintetben még két fontos ada
tot említünk meg. A templom oszlopkötegei 
(25. ábra) az alapgondolat tekintetében rokon
ságot mutatnak az egri várban feltárt, már emlí
tett pillérrel, amelyet díszes, áttört technikával 
készült palmettás fejezet zárt le. Feldebrőn a sar
kokon helyezkednek el a hengertagok, Egerben 
pedig a pillér oldalának közepén, a sarkaira 
ék' alakú tagozat között. Ezen utóbbi tagozatok 
a feldebrői templom oszlopkötegei oldalának 
középrészén találhatók a hengertagok között. A 
templommal kapcsolatos vitákat legutóbb össze
foglaló Gyurkó János az oszlopkötegek egyik 
párhuzamaként a hagharcini kolostortemplom 
déli kapujának karéjos pilléreit említi (Örmény
ország). A dolgozathoz írt hozzászólásban 
Győrffy György megemlíti, hogy a templom 
védőszentje a Szent Kereszt volt 1332—1337 kö
zött, tehát valószínűleg eredetileg is. Ez igen 
lényeges, mert egyrészt az alaprajzi elrendezésre 
is magyarázatot ad, másrészt a grúziai párhuza
mot is erősíti. A grúzok első templomukat a 
Szent Kereszt tiszteletére szentelték (Dzsvári). 
A templom ma is áll a kora középkori főváros 

25. ábra. Feldebrő, a templom északi hajófalába foglalt 
kora román kori (XI. század 1. fele) oszlopkötegek 
Abb. 25. Feldebrő, Säulengebinde an der nördlichen 
Kirchenmauer (1. Hälfte des XI. Jahrhunderts) 
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feletti magas sziklaszirten, ahol valószínűleg 
Esztergomhoz, Plockhoz, s talán öskühöz és 
Veszprémhez hasonlóan pogány áldozati hely 
lehetett.67 

A fent elmondottak alapján módosíthatjuk a 
feldebrői templommal kapcsolatos eddigi fel
fogást az eredet kérdésében, az eredeti rendel
tetés és a védőszent tekintetében. A templom 
Aba Sámuel sírtemplomaként és királyi „palota
kápolnaként" épült, bizánci műveltségű építő-
műhely közreműködésével. 

Szekszárd. Bencés apátság temploma 

Vizsgálatunk utolsó állomása a szekszárdi apát
ság templomának rövid értékelése. A régészeti 
feltárást részletes feldolgozás köve t t e , amely 
kitért az eredet kérdésére is. A négy pillérrel ki
lenc részre osztott belső tér minden irányban, a 
hossz- és keresztirányú tengelyeknek megfele
lően, egy-egy téglalap alakú kisebb térrel bővül, 
így a tér kereszt alaprajznak megfelelően bővül, 
amely ismert grúz és örmény példák szerint a 
felépítményben jól láthatóan jelentkezett. A 
kereszt szárai közti kisebb négyzetes, egykor 

26. ábra. Szekszárd, az I. Béla király által alapított és 
építtetett bencés apátsági templom alaprajza 
Abb. 26. Szekszárd, Grundriss der benediktiner Abtei-
kirche die vom König Adalbert I. gegründet und gebaut 
worden ist 

alacsonyabb terekhez a két külső oldal felől egy-
egy félköríves apszis csatlakozik, a templom az 
alapot képező kereszt alaprajzon kívül nyolc-
karéjossá formálódik (26. ábra). Európában egye
dülálló alaprajzú volt a szekszárdi apátság temp
loma, amelyet I. Béla királyunk építtetett — 
nyilván Géza fejedelem és Aba Sámuel István 
(Szent) királlyal, szellemi örökségével szembe
szegülve — temetkezési templomként és hatal
mának mindenki számára egyértelmű jeleként, 
egykori dukátusi (hercegi) birtokán. Az István 
király, illetve a történeti források szerint fele
sége, Gizella királynő által megvakít tatott Vazul 
egyik fia tiltakozott a családot ért kegyetlen 
sérelem ellen e több vonatkozásban jelképnek 
mondható nagyszerű építészeti alkotásban. Ezzel 
a hazai vonatkozásban monumentálisnak mond
ható alkotással be is fejeződött nálunk az ilyen 
jellegű alkotások kora, amelyek szerényebb for
mában és méretben jelentkeznek ismét nálunk, 
mintegy száz évvel később.68 

E hazánkban és Európában egyedülálló építé
szeti alkotás létrejöttét a feldebrői templomhoz 
hasonló körülmények segítették. Kijevből, I. 
Endre király feleségével, Anasztáziával jöhettek 
a Kaukázus-vidék centrális építészetét jól ismerő 
mesterek hazánkba. Az is lehetséges, hogy az e 
vidékkel kapcsolatot tartó Aba-nemzetség révén 
kerültek hazánkba a szekszárdi templomot építő 
mesterek. Az sem elképzelhetetlen, hogy a fel
debrői mesterek dolgoztak Aba Sámuel halála, 
az őt másodszor trónra lépő Péter uralkodása és 
végül az ő halálát követő zavaros helyzet miatt 
elhúzódó munkák közben a szekszárdi templom 
építésén a királyi kőfaragó- és építőmühely szer
vezett keretein belül. 

Az építkezéseket és a bizánci tanultságú mes
terek közreműködését Béla király rövid, de a 
krónikák által is megörökített két mozzanata is 
alátámasztja. ,,. . .;országa területére a bizánci 
aranyat hozta forgalomba . . . Egész életében 
nem változtatta meg a pénz értékét . . .". Temet-
kezőhelyéről a következőket olvashatjuk: ,, . . . A 
Szent Megváltó monostorában temették el, me
lyet maga épített azon a helyen, melynek neve 
Szögszárd . . .". A templom védőszentjének, a 
Szent Megváltónak névválasztása a bizánci kul
túra területén kedvelt volt. Szekszárd kiválasz
tása a dukátusi területen a nyitrai, bizonyos 
vonatkozásban a feldebrői — nemzetségi birtok 
— helyválasztására emlékeztet bennünket.70 

III. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elvégzett vizsgálatból egyértelműen ki
derül, hogy a körépítmények az őskortól kezdve 
ismert kultikus és temetkezési építmények. Ez 
utóbbiak a görög-hellén, majd a római építészet
ben külön-külön is virágzásnak indultak. A római 
császárok dicsőítésére fejlesztették ki e csoport 
legkiemelkedőbb emlékeit, amikor a palota
együttesbe foglalt monumentális centrális temet
kezőhely (mauzóleum) az istenített császár éle
tében vallási kultuszhely és hatalmi reprezen
táció is volt (Róma, Angyalvár, Split, Diokle-
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tianus palotája, Saloniki, Galerius mauzóleuma 
és diadalíve stb.). Ez ideig a körforma, centrális 
felépítmény feltehetően igen ősi napkultuszból 
fejlődött <a Világosság és a Sötétség örök har
cának vallásos hiedelmén keresztül a római 
császárkultuszban formát öltött uralkodó hatalmi 
szimbólumává. Innen már csak egy igen kis 
lépést kellett megtenni, hogy ez az építészeti 
megoldás átmentődjék a keresztény világba az 
ősi halotti kultuszt és az újjászülető embert jel
képező keresztelőkápolnák formájában. 

Az első monumentális keresztény centrális 
templom a Szent Sír-templom volt Jeruzsálem
ben. Közvetlen hatása, nemegyszer a fent emlí
tett nagyszerű római emlékekkel együtt, év
századokon keresztül kimutatható. Ezek sorából 
kiemelkedik a ravennai és az aacheni palota
kápolna, amelyek közvetlenül is hatottak a ké
sőbbi századokban. 

A morva körtemplomok vizsgálatánál vilá
gosan kirajzolódott — Mikulcice három némileg 
különböző körtemplománál —, hogy azok Cirill 
és Metód térí tőtevékenysége idején és hatására 
épültek, s a bizánci kultúra körébe sorolhatók. 
Az is valószínűsíthető, hogy keresztelőegyházak 
voltak a városon kívüli településeken. E helye
ken nyílt lehetősége a korábbi frank-német ere
detű egyházak mellett a testvéreknek — szláv 
nyelven — a térítésre. A felsorakoztatott példák 
nyomán valószínűnek látszik, hogy itt alakult 
ki a keresztelőegyházaknak az a formája (6. sz.), 
amely aztán elterjedt cseh, lengyel, majd a ma
gyar területeken is a X —XI. században. (A 6. sz. 
templom nyugati, harmadik íves része vélemé
nyünk és a példák szerint később épült és vé
delmi célokat szolgált.) 

E kisebb, egyszerű keresztelőegyházak sorából 
csak a prágai és a krakkói várban álló négykaré-
jos, az előbbieknél nagyobb püspöki keresztelő
egyházak emelkednek ki. Ezeknél már az egyház 
hatalmának jól látható kifejezésére is törekedtek, 
rivalizálva a közel álló világi (fejedelmi) hatalom 
palotáival. Hasonló gondolatot vélünk a lengyel 
palotakápolnák esetében, ahol azonban a világi 
hatalom használta fel az egyházi épületet hatal
mának mindenki számára érthető bizonyítására. 
A lengyelországi keresztelőkápolnák, centrális és 
körtemplomok vizsgálata hozta a legújabb ered
ményeket az építészettörténeti kutatás e fontos 
kérdésében. A már régebbről ismert palota
kápolnák és körtemplomok mellett a plocki, 
przemysli és wislicia feltárások eredményei se
gítettek bennünket a magyarországi anyag pon
tosabb meghatározásában. Ezeknek és az akkor 
meglévő szoros — fejedelmi családon keresztül 
— kapcsolat nyomán egyértelműen kimondhat
juk, hogy püspöki székhelyeinken, a székes
egyházak közelében feltárt centrális és körtemp
lomok legkorábbi keresztelőkápolnáink voltak. 
A nagyobb székesegyházak felépüléséig ezek 
töltötték be azok szerepét, amely 10—40 évet is 
jelenthetett a székesfehérvári királyi bazilikára 
vonatkozó építési adatok alapján. Véleményünk 
szerint ez a kulcsa legkorábbi püspöki és nemzet
ségfői központokban feltárt körtemplomaink ere
detkérdésének. A hazai feltárt emlékanyag, a 
cseh és lengyel példák nyomán feltételezhetjük, 

hogy az említett keresztelőegyházak mellett épü
letek („paloták"), tornyok is álltak (Abasár, 
Eger, Esztergom, Feldebrő, Gyulafehérvár, Nyit-
ra, Pécs(?), Veszprém, Székesfehérvár). 

Korai centrális keresztelőegyházaink és a feje
delmi, királyi hatalom jelképeként felépült „mo
numentális" templomok (Tarnaszentmária, Szé
kesfehérvár, Feldebrő, Szekszárd), amelyek ren
deltetése már összetettebb volt (egyházi szertar
tások, fogadások, temetkezések helye), kezdetben 
elsősorban a keresztelést szolgálták és csak 
később tolódott a hangsúly más irányba. (Egyes 
emlékeknél igen lényegesnek tartjuk a rendel
tetés pontos meghatározását félreértések elkerü
lése miatt.)71 

Igen lényegesnek tartjuk, hogy a vizsgált cseh-
morva és lengyel területeken éltek és dolgoztak 
Cirill és Metód, valamint Szent Adalbert tanít
ványai, s mi is kapcsolatba kerültünk Bizánccal 
a X. század közepén, Bulcsű harka és Tormás her
ceg, majd az erdélyi Gyula küldetése és meg-
keresztelkedése idején. 

A korai magyar centrális és körtemplomok 
eredetkérdésének és történetének tisztázása vé
gett vállalkoztunk e munkára. Az előzményekből 
látható, hogy jó adatokat gyűjtöttünk a felve
tett kérdés megválaszolására. Ez a vizsgálat arra 
is rávilágít, hogy az e korról kialakított törté
neti kép bizonyos pontokon további elemzésre, 
újraértékelésre szorul. Az átvizsgált anyag alap
ján újszerű kép bontakozik ki előttünk, amely 
ha nem is pontos még minden vonatkozásában, a 
korábbi megállapításokkal szemben jobban meg
alapozottnak mondható (pl. Abasár, Feldebrő, 
Nyitra, Székesfehérvár, Veszprém, Tarnaszent
mária stb.)72 

Ez vonatkozik a gyulafehérvári székesegyház 
mellett feltárt félköríves szentélyű körtemplomra 
is. Ha nem is tudtunk az építés idejére vonatkozó 
korhatározó leletekre hivatkozni, a példák nyo
mán felvetett korai, az első székesegyházat meg
előző építkezés talán elfogadhatóbb a korábbi 
véleményeknél. Megerősíti az új meghatározást 
a lengyel példák mellett az esztergomi, egri és 
veszprémi székesegyházak közelében feltárt ha
sonló méretű és formájú körtemplom igazolt 
léte, megismert maradványaik ismerete. Ezeknek 
alapján csaknem bizonyos, hogy a X—XI. század 
folyamán ezek a püspöki székesegyházaink köze
lében megismert körtemplomok keresztelőegy
házak voltak, első „székesegyházainknak" mond
hatók. Alátámasztja ezt az állítást a hatósugaruk
ban megismert, hercegi vagy nemzetségfői köz
pontokban épült hasonló, XI. századi körtemp
lom. 

Gyulafehérvár után a tarnaszentmáriai temp
lomot tartjuk legkorábbi — a háromkaréjos szen
tély vonatkozásában - centrális templomunk
nak, amely kis mérete dacára kiemelkedő törté
neti és építészeti emlékünknek minősíthető. A 
jelentős, művészi értékű köfaragványokkal díszí
tett, körbefutó padkákkal tagolt kis templom az 
altemplom szentélyében feltárt aknás sír tanul
sága szerint fejedelmi vagy esetleg hercegi sír
templomként épült 974—975 táján, amely egyben 
a hatalom kifejezője is volt. Hasonló lehetett 
Székesfehérvárott a Rózsa utcában feltárt — al-
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t e m p l o m n é l k ü l i — t e m p l o m m a r a d v á n y is e r e d e 
t i l eg . 7 3 

H a s o n l ó cé l l a l é p ü l t fel S z é k e s f e h é r v á r o t t a 
Szent P é t e r t i s z t e l e t é r e s zen te l t , n é g y k a r é j o s , az 
e l ő b b i n é l n a g y o b b m é r e t ű t e m p l o m is . A m e l 
l e t t e fe l tá r t — , , p i n c é s " — é p ü l e t m a r a d v á n y , 
t a l án t o r o n y a l a p j á n Géza f e j e d e l e m p a l o t a k á p o l 
n á j á n a k t e k i n t j ü k , a m e l y az I s t v á n á l t a l é p í t t e t e t t 
k i r á l y i b a z i l i k a e l k é s z ü l t é i g az o r s z á g l e g j e l e n 
t ő s e b b e g y h á z a vo l t , f e j e d e l m i t e m e t k e z é s , n e m 
ze t ség fők k e r e s z t e l é s é n e k , fon tos t a n á c s k o z á s o k 
nak , s v é g ü l f e l t e h e t ő e n k o r o n á z á s n a k s z í n h e l y e . 
H a s o n l ó s z á n d é k h o z h a t t a l é t r e — n a g y o b b m é r e 
t e k b e n és g a z d a g a b b é p í t é s z e t i s z e r k e z e t t e l — 
A b a S á m u e l ö tha jös , n é g y k a r é j os f e l d e b r ő i t e m p 
lomá t , m a j d I. Béla k i r á l y s z e k s z á r d i a p á t s á g i 
t e m p l o m á t . Ez u t ó b b i e k ü l ö n l e g e s , é r t é k e s haza i 
e m l é k a n y a g u n k n a k l e g s z e b b , d e e g y b e n u t o l s ó 
p é l d á j á n a k t e k i n t h e t ő , j e l e n l e g i i s m e r e t e i n k sze
r in t . E haza i v i s z o n y l a t b a n j e l e n t ő s m é r e t ű t e m p 
l o m o k a t Géza f e j e d e l e m és az e m l í t e t t k é t k i r á l y 
é p í t e t t e . H a s o n l ó é p í t é s é r e r a j t u k k í v ü l m á s n a k 

l.CSEMEGI (1960) 323—348 — H. GYÜRKY (1963) 
DAVID (1970) 201—230 — G. MOLNÁR (1972) 

2. DAVID (1974) — MAROSI (1974) 296—304. — KO-
ZAK (1978) 49—89. — (Az itt közölt dolgozat a Ma
gyar Építőművészek Szövetsége és az Építésügyi 
Minisztérium 1984. évi ÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY -
PALYAZAT-ának 7. sz. díjazott pályaműve alapján 
készült. 

3. GYURKÓ (1982) 64—66. (E rövid összegező cikk 
közli a feldebrői templom elmúlt években végzett 
kutatásával kapcsolatos „vitairatok" irodalmát is.) 

- DÉKANY (1983) 192—200. (A kolozsmonostori 
rotunda kérdésében véleményünk szerint csak az 
ásatási publikációk részletes elemzésének és a ko
rábbiak pontos számbavétele útján juthatunk el
fogadható megállapításra, amely felhasználható a 
csoport — hatfülkések — értékelésénél.) 

4. HAJNÓCZI (1969) 35., 175., 183—189., 230—234. és 
283—287. ABC (1961) 268., 410. 

5. CSEMEGI (1960) 341—342; 12. ábra — HAJNÓCZI 
(1969) 352—369; 389—398; 415—430. (579. Budapest, 
Aquincum 1.4. — az ún. kelta kerek szentély), 442; 
454. — PEVSNER (1972) 21. és 2. kép. 

6. ABC (1961) 47. (baptistérium) gör.—lat. (1. antik 
szóhasználatban fürdőmedence 2. a középkorban 
keresztelőkápolna. A római császárok és előkelők 
palotáiban gyakran találkozunk fürdőikben centrá
lis, belső fülkés helyiségekkel. Ezek hathattak — a 
korai keresztelés, alámerítés nyomán — a korai 
keresztelőkápolnák formai átvételére.) KÀDÂR 
(1959) 11—24. és 10. kép — HAJNÓCZI (1969) 458. 
és 597. kép — CS. TOMPOS— ZÁDOR—SODOR 
(1971) 36—40. és 42; 50—51. kép. 

7. DERCSÉNYI (1960) 14—24. — KADAR (1959) 14— 
24. és 8; 16. kép — PEVSNER (1972) 30—39. — CS. 
TOMPOS—ZADOR—SODOR (1971) 20—33; 60; 
74—90; 117—129. — A R C H . . . ARMENIA (1971) 
48—61. — ARCH. . . GEORGIA (1973) 141 — 152. — 
GINK—CS. TOMPOS (1973) 39—44. 

8. DERCSÉNYI (1960) 20—24. és 15—17. kép — MA
ROSI (1972) 21—34. — MOLNÁR (1972) 13—16. és 
2. kép — PEVSNER (1972) 41—43. és 23. kép — 
CS. TOMPOS—ZADOR—SODOR (1971) 250—252. 
és 277—298. 

— i l y e n m é r e t b e n —, h e r c e g n e k v a g y n e m z e t 
s é g f ő n e k n e m v o l t l e h e t ő s é g e , , , e n g e d é l y e " . Az 
c sak az u r a l k o d ó t i l l e t t e m e g , í gy az h a t a l m á n a k 
j e l k é p e is v o l t , m á s r e n d e l t e t é s e i me l l e t t . 

K i s e b b m é r e t b e n a z o n b a n a f e j e d e l e m m e l , 
k i r á l l y a l s z ö v e t s é g b e n l é v ő e r ő s e b b n e m z e t s é g e k 
v e z e t ő i é p í t h e t t e k p a l o t a k á p o l n á k a t és k e r e s z 
t e l ő e g y h á z a k a t , a m i n t a fent i p é l d á k b ó l az k i 
t űn ik . Ez a t ö r e k v é s k é s ő b b is f e l i s m e r h e t ő az 
i s p o t á l y o s l o v a g r e n d e k n é l — a m i k o r b i r t o k j e l z ő 
s z e r e p e t s z á n t a k t é g l á b ó l é p í t e t t m a g á n e g y h á 
z a i k n a k — és a Szen t fö lde t h a d i e s e m é n y v a g y 
z a r á n d o k l a t k e r e t é b e n m e g j á r t g ró fok , c sa l ád fők , 
m a g a s a b b t i s z t s é g v i s e l ő k e s e t é b e n . 

A f e n t i e k b e n k í v á n t u n k — K ö z é p - E u r ó p a cen t 
rá l i s t e m p l o m a i n a k v i z s g á l a t á n k e r e s z t ü l — e 
h a z á n k b a n n a g y é r d e k l ő d é s t k i v á l t ó , f on tos é p í 
t é s z e t t ö r t é n e t i k é r d é s m e g o l d á s á n m u n k á l k o d n i . 
T u d j u k , a k é r d é s m é g n e m t e l j e s e n l ezá r t e v i z s 
gá l a t t a l — ez n e m is v o l t c é l u n k —, d e r e m é l j ü k , 
v a l a m i v e l m é g i s c s a k k ö z e l í t e t t ü n k a m e g o l d á s 
felé. 

9. DERCSÉNYI (1960) 25—30. és 18—21. kép — MOL
NÁR (1972) 16—17; 67—68. (12—25. sz. jegyzet) — 
PEVSNER (1972) 44—48. — REINHARDT (1966) 
81—91; Fig. 1. (Az ábrázoláson a kolostorudvar déli 
részén egy félköríves szentélyű körtemplomot lá
tunk, S. Maria felirattal. Az ott folyó feltárások egy 
poligonális kápolna maradványait tárták fel. MOL
NÁR (1972) 68; 25. jegyzet) - - CS. TOMPOS— 
ZADOR—SODOR (1971) 252—255. 

10. CSEMEGI (1960) 341—34. és 14. ábra — MOLNÄR 
(1972) 17; 68—69. (26—39. jegyzet) és 3. tábla — 
SCHRAGL (1976) 6—12. (Az aacheni hatásokat mu
tató kisebb centrális és körtemplomok, kápolnák 
mellett ebben az időben már kereszt alaprajzú cent
rális templomok is épültek. A forma kiválasztásá
nál szentföldi hatásokkal — Szent Kereszt tisztelete 
— számolhatunk.) 

11. CIBULKA (1958) — DÉKÁNY (1980) — FILIP (1966) 
— POULIK (1974). 

12. MOLNÁR (1972) 19—22. és 3; 5. ábra — POULIK 
(1974) 11—15; 38—40; 54—59. és 67. 

13. CIBULKA (1958) 199—232. — MOLNÁR (1972) 
19—20. és 5. ábra — FILIP (1966) 77—81. — MER-
HAUTOVA (1966) 111—117. 

14. FILIP (1966) 77—90. — MOLNÁR (1972) 19—22; 
69—70. (45—50. jegyzet) — KORÁN (1966) 1057— 
1066. — PANNÓNIAI LEGENDÁK (1978) — PÉCS-
VÁRADI (1983) 64—82; 95. ( „ . . . E z t a templo
mot . . . nevezik a Boldogságos Szűz iskolájának, és 
kívülről kereknek látszik, mint Salamon templo
ma . . ."), 117. ( Az Ur erről a hegyről szállott 
föl a mennyekbe . . . A lábnyom fölött kicsiny, 
kerek kápolna van . . . boltozata nyitott volt a tete
jén . . .**) — H. TÓTH (1981) 89—186. 

15. BORKŐVSZKY (1972) — CHALOUPECKY—KVET— 
MENCL (1948) — FILIP (1966) 91—109. — KORÁN 
(1966) 1057—1066. — MERHAUTOVÁ (1966) 111— 
117. — MOLNÁR (1972) 22—24; 70. (51—65. jegy
zet) és 3; 6. ábra — PANNÓNIAI LEGENDÁK 
(1978) 72—77. — H. TÓTH (1981) 140—186. 
(,,. . . Metód . . . azt kérte, hogy öccsét a Szent Kele
men templomában temethesse el, hiszen az ő erek
lyéivel érkezett Rómába. Így is történt. Konstantin 
földi maradványait Szent Kelemen templomában 

JEGYZETEK 

139 



helyezték örök nyugalomra az oltártól jobb oldalra 
eső sírboltba . . .") 

16. BORKOVSZKY (1972) 149—158. - - CHALOUPEC-
KY—KVET—MENCL (1948) 45—56. — KORAN 
(19664 1059. — MENCL (19..) 6—7. — MERHAUTO-
VA (1966) 111—113. — MOLNÁR (1972) 22—23. 
(52—56. jegyzet), 6. ábra. 

17. FILIP (1966) 91—98. — JIRÀSEK (1975) 87. -
KORÁN (1966) 1061 — 1062; 6. ábra (A XII. század 
elején épült négykaréjos prágai Szt. János-kápolnát 
említi a későbbi temetőkápolnák előzményeként, 
amely viszont védőszentje alapján keresztelőkápol
na lehetett, és a hasonló százavaival rokonítható.) 
— PISA (1979) 607—617. és a 6. kép (A prágai Szt. 
Pankrác-templomban feltárt félköríves szentélyű 
körtemplom belső négy pil lérmaradványával a 
kutatók szerint a XII . sz. 2. harmadában épült.) — 
REICHERTOVA (1977) 134—153. és (1979) 647— 
650; 2. ábra (Az 1050-ben alapított bencés apátság 
kertjében 1971—73-ban egy kb. 12 m átmérőjű, 
négykaréjos kápolna maradványait tárták fel.) — 
SWIECHHOWSKI (1958) 371—378. és 5. ábra. 

18. BACS (1980) 26—28. - - BRONIEWSKI (1980) 
MOLNÁR (1972) 24 26; 70. (66 —72. jegyzet) és 7. 
kép. 

19. BRONIEWSKI (1980) KUNYSZ(1981) SZAF-
RANSZKI (1972) 39; 10. kép ZUROWSZKA 
(1966) 159—167; 1—4. ábra. 

20. BRONIEWSKI (1980) 172—179. — MOLNÁR (1972) 
24—25; 70. (68—69. jegyzet), 7. kép 4. ábra — PAN
NÓNIAI LEGENDÁK (1978) 99. („Egy igen erős 
pogány fejedelem, aki a Visztula mentén székelt, 
gyalázta és sanyargatta a keresztényeket. Metód 
üzenetet küldött neki mondván: 

Jobb lesz, fiam, önként megkeresztelkedned saját 
országodban, nehogy fogolyként, idegen földön, 
erőszakkal kereszteltessél meg, s emlékezni fogsz 
szavaimra . . . " Feltételezhető, hogy a legendá
ban említett fejedelem a krakkói volt vagy a plocki. 
Krakkó mellett a cseh birtoklás és a prágai és wa-
weli négykaréjos kápolnák formai hasonlósága szól. 
Plock mellett viszont az, hogy a palotakápolnát 
pogány — legyőzött? — áldozati hely fölé építet
ték.) ZUROWSZKA (1966) 159-161 ; 4. ábra. 

21. BRONIEWSKI (1980) 171 — 177. (A szerző jó átte
kintést ad a lengyel centrális templomokról, a X. 
századiaktól a XIII . században épült legnicai palota
kápolnáig.) — CIBULKA (1958) 86 87. és 53 54. 
kép (A szerző Egilsay egyenes szentélyzáródású 
templomát említi. Nyugati homlokzata előtt egy 
kör alaprajzú torony áll, mint a mikulcicei 6. sz. és 
Kisnána templománál feltételezzük, és ahogy Apát
koloson a temetőben és Strzelnon látjuk.) 
KUNYSZ (1981) 80. és 48. kép — MOLNÁR (1972) 
24—25; 7. kép — SZAFRANSZKI (1972) 36—55. és 
10; 19. kép — SWIECHOWSKI (1958) 375—376. -
CS. TOMPOS—ZÁDOR—SODOR (1971) 416 430. 
- ZUROWSKA (1966) 159—167. 

22. BRONIEWSKI (1980) 173 176; 327—336. kép (A 
waweli négykaréjos kápolna építését a szerző I. 
Mieszkó (965—992) idejére teszi. A körtemplo
mok esetében is találkozunk építésükre vonatkozó 
történeti adattal, amelyeket a magyarországi anyag 
tárgyalásakor figyelemmel kísérünk majd.) 
KUNYSZ (1981) 77—92. SZAFRANSZKI (1972) 
56—63. és 9; 24. kép (A lengyel kutatók tényként 
fogadják el, hogy a X. században szláv püspökség 
működött, amelyhez a krakkói Szt. Mihály-kated-
rális is tartozott. Ezenkívül más püspökségek is vol
tak Lengyelországban, amelyek közé tartozhatott 
— talán valamivel később — a plocki és a sando-
mierzy is. — A plocki palotakápolna háromkaré-
josra történt átalakítását az 1065-ben alapított mo-
gilnói bencés apátságon keresztül érvényesült 
clunyi reform hatásának tartják. A palotát II. (Me

rész) Boleszláv vagy az őt 1079-ben követő Wladis-
lav Herman adhatta át a püspöknek, aki azt keresz
telőkápolnaként használhatta.) — CONANT (1966) 
341—344; 1—2. kép (Az 1077—1088 közötti években 
építettek fel Clunyben a szentély mögötti temető
ben egy háromkaréjos kápolnát.) — SWIECHOW
SKI (1958) 374—378. (Az említett emlékeken kívül 
közli az alaprajzát a nyújtott, félköríves záródású 
Martyrium des Saints Carpos et Popylos (Konstan
tinápoly) és a zboróvi körtemplomoknak, valamint 
a hármas tagozódású oesterlarskerit (Dánia.) — 
ZUROWSKA (1966) 159—167; 1—4. kép (E helyen 
köszönjük meg Kozák Balázsnak és Terezának a 
lengyel anyag fordításában nyújtott segítséget). 

23. CSEMEGI (1960) 336—338. (27—30. jegyzet és 8. 
ábra) - - DERCSÉNY1 (1960); 14. és 8. kép (Az 
almennoi Szent Tamás-keresztelőkápolna kör alakú, 
nyolc oszloppal osztott és félköríves fülkékkel ta
golt hajójához a zborovihoz hasonló, félkörívesen 
záródó „nyújtot t" szentély csatlakozik. Az említett 
példa a Felső-Hál iában álló nagyszámú, kupolás, 
lanternas fedésű keresztelőkápolnák közül még az 
Astiban és Lennoban állót említi. Megjegyzi, hogy 
Itáliában a keresztelőkápolnák kivétel nélkül kör 
vagy sokszög formájúak.) — MOLNÁR (1972) 18— 
19. és 4. kép PETRICIOLI (1981) 10—25; 74—76. 
I —III; VI. és XXI. ábra SUIC (1968) Tab. 
XXXVII. és XXXVIII. (A belülről három félkör
ívvel záródó Szt. Kereszt-templom a XI. században, 
a városon kívül, kiemelkedő dombon álló három
karéjos Szt. Miklós-templom a XI. század végén 
épült, mint a már említett clunyi és plocki kápol
nák.) CS. TOMPOS— ZÁDOR—SODOR (1971) 
245 248. és 291—292. kép, 367 375. 

24. MIJATEV (1974) 90—97. és 91—103. kép — CANE-
VA (1968) 13—26; 4—6. ábra KÁDÁR (1961) 
40 —46. és 28. kép — SMAJADOVSKI (1981) 7—17. 
(A szerző elsősorban a nyugati, „uralkodói karzat" 
elemzését tűzte célul maga elé.) — CS. TOMPOS— 
ZÁDOR SODOR (1971) 171 186; 223. kép és 217— 
218; 274. kép [Ez utóbbi helyen a konstantinápolyi 
„Mongol Mária" alaprajzát látjuk. A négykaréjos, 
kívül öt-öt oldallal záródó, belül három-három fül
kével — összesen tizenkettővel — tagolt templom 
a XIII . század végén épült. E gazdag alaprajzú 
templom rokonságot mutat a Csemegi József által 
fülkekoszorús rotundának nevezett, Közép-Európá
ban található emlékekkel (Altötting, Brevnov, Lud
wigstadt, Würzburg).1 

25. AWWAD (é.n.) 14—22; 29—30. (Jézus Mennybe
menetelének a helyi hagyományok által őrzött he
lyén már a IV. században egy bizánci templom állt, 
amelyet 614-ben leromboltak. A keresztes hábo
rúk idején visszafoglalt és megtartott Jeruzsálem
ben e helyen a XII . században egy nyolcszögletű kis 
kápolnát építettek. A kápolna oldalait oszlopok 
által tartott falívek tagolják.) MAROSI (1969) 
66—67. [Hasonló bazilikát építtetett Liebert cambrai 
püspök (1051 —1076) a Szent Sír tiszteletére, amely
nek közepén kerek formában elkészíttette az Űr 
sírját is. így tett Cono és fia Lambert az első keresz
tes háborúból visszatérve. Huy város keleti szélén 
templomot építtettek a Szent Sír és Keresztelő Szent 
János tiszteletére.] — KOZÁK (1982) 99; 45. kép -
STRZYGOWSKI (1936) 25—27; 10—12. kép és 165. 
— ZÖLLNER (1980). 

26. A W W A D (é.n.) 18—22. - - BÁRDON (1975) 41 — 
42; 22—24. ábra — LAMBERT (1955) - - KOZÁK 
(1978) és (1982) 124; 70. kép — MOLNÁR (1972) 
60—62. MÜLLER WIENER KERSTING (1966) 
- TOMPOS (1980) 28; 101 102. 

27. CSEMEGI (1960) 327 328; 345. (Az osztrák—cseh
szlovák nyolcfülkés körtemplomokkal kapcsolatban 
Csemegi felvetette annak lehetőségét, hogy azok 
II. Endre 1217. évi keresztes hadjáratának hatására 
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épültek, amelyben Lipót osztrák és Ottó meráni 
herceg is részt vettek.) — DEHIO (1887) Taf. 205. -
GERVERS M. (1969) — Kozák (1978) 65; 85—87. (A 
szerző bevonta vizsgálatába a négykaréjos és tizen
két fülkés, téglából épült templomokat, kápolnákat 
is.) — KNAURS (1978) — Lambert (1955) — RI VOI
RA (1908) — CS. TOMPOS—ZADOR—SODOR 
(1971) 210—212; 517—520. kép (A temetőkápolnák 
— karnerek — a szerzők szerint szoros rokonságot 
mutatnak a cseh és magyar rotundákkal. Építésük 
idejét 1200—1250 közé teszik. A sírkápolnák gon
dolatát nem a baptistériumból, hanem a kerek sír
kamrából vezetik le, Franciaország felől.) 

28. GEREVICH (1938) 7—12. — GYÖRFFY (1977) 351. 
29. GYÖRFFY (1977) 47—48. — HORVÁTH (1860) I. 86. 

— PANN. LEG. (1978) 99. 
30. GYÖRFFY (1977) 98—102. — VAJAY (1967) 80; 

94. 
31. GYÖRFFY (1977) 86—87. — HORVÁTH (1860) I. 

106—107. 
32. HORVÁTH (1960) I. 101 — 109. — VAJAY (1967) 

63. (E munka lektora Győrffy György volt, aki több 
pontban — pl. Adelheid személyét illetően — nem 
ért egyet a szerzővel, bár annak érvelése világos és 
megalapozott.) 

33. GERENCSÉR (1981) 4. — NAGY (1982) 62., Fig. 17. 
- ZOLNAY (1983) 53. — (A győri kápolna helyre

állítása 1983-ban megtörtént, megtekinthető.) 
34. CSEMEGI (1941) 44—46. — GEREVICH (1938) 32 -

33. — 
35. CSEMEGI (1949) 92—107. — DERCSÉNYI (1970) 

26—28. 
36. MENCL (1959) 217—220. — GYÖRFFY (1977) 350— 

351. 
37. MAJOR (1976) 193—226. — KOVÁCS (1968) 124— 

125. 
38. KOVÁCS (1972) 80. — KOZÁK (1978) 120—121., 

(1979) 136—137. — SÁPI (1980) 107—117. 
39. A most folyó helyreállítások befejezése után jól 

érzékelhetővé válnak az elmondottak. A műrészle
tek kiszabadítását, kiegészítését és láthatóvá tételét 
várjuk a most folyó munkáktól. 

40. CSEMEGI (1941) és (1949) i.h. — DERCSÉNYI (1960) 
39—43. 

41. GYÖRFFY (1977) 350—351. 
42. GYÖRFFY (1977) 102., 350—351. — KRALOVÁNSZ-

KY (1983) 75—88. 
43. Nem áll módunkban most e helyen részletesen fog
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51. GYÖRFFY (1979) 7—11. — NAGY (1968) 102—109., 
(1971) 181 — 198., (1980) 357—366. és (1982) 41—69. 
— ZOLNAY (1983) 52—75. 

52. GYÖRFFY (1977) 350—351. — ZOLNAY (1983) 
53—55. 

53. CSEMEGI (1935) 217. — DÉTSHY (1964) 1. ábra — 
KOZÁK (1975) 81—99., (1981) I. 6. és 9. kép., II. 
96—97. 
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KY (1963) 363. 

56. ENTZ (1958) 70—76. és 57. kép — BÁGYUJ (1983) 
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60. GYÖRFFY (1977) 86., 182., 281—83., 333. — KOZÁK 
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63. H. GYÜRKY (1963) 357—58. — KOPPÁNY (1963) 
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64. KOPPÁNY—PÉCZELY—SÁGI (1962) 75—77., 58— 
59. kép (A Tapolcára vonatkozó adatokat dr. Törö-
csik Zoltánnak köszönöm.) 

65.. Az elmondottakat a lengyel példák, elsősorban 
Gniezno, Plock és Przemysl körtemplomai igazolják. 

66. CSEMEGI (1941) i.h. — GEREVICH (1938) 10—11. 
- KAMPIS (1955) — KOVALOVSZKY (1974—1980) 

72., 94., 65., 46., 82—84., 90. és 78. — MENCL (1959) 
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351., (1982) 67. — GYURKÓ (1982) 64—67. — KO
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71. KRALOVÁNSZKY (1984) 137. (Félreérthető a szer

zőnek a» székesfehérvári Szent Péter-templom ese
tében a szerinte is bizonytalan „ösplébánia" meg
határozása, amikor az inkább egy fejedelmi palota
kápolna volt, s esetleg még keresztelőegyháznak 
feltételezhetjük, mindennemű közösséget — népet 
— érintő plébániai tevékenység nélkül.) 

72. E helyen köszönöm meg fiamnak, Kozák Istvánnak 
a rajzok nehéz körülmények között végzett elkészí
tését. 

73. KRALOVÁNSZKY (1984) 137—138. (Nem érthetünk 
egyet azzal, hogy a székesfehérvári Szent Péter
templom volt az Árpád család legelső keresztény 
temploma, s azzal sem, hogy a Kézdiszentlélek-
Perkőn álló négykaréjos kápolna — a szerkesztési 
elv és modulnagyság alapján — a XI. század elején 
épült. Nem is kísérli meg a szerző indokolni, hogy 
az 1. sz. ábrán jelzett többi nyolc, fontos átkelőhely
nél, szorosnál miért nem állnak hasonló kápolnák.) 
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KAROLY KOZÄK 

DIE ZENTRALKIRCHEN IN WESTEUROPA (IX—XI. JAHRHUNDERT) 

Da man in Ungarn ein bedeutendes Interesse für 
die Zent'ralkirchen spürt, haben wir es beschlossen die 
bisherigen Forschungsergebnisse niederzuschreiben, 
die Erfahrungen, die wir zur Zeit feststellen können. 

In den Jahren nach der geschliffenen Steinzeit hatte 
man kreisförmige Gebäude (Teil Arpatchiya) auch 
schon gebaut, die uns an die Tholossen erinnern, die 
in der Umgebeung vom Mittelländischen Meer zur 
Erinnerung an die Helden aufgestellt worden sind. Die 
waren vielleicht Wohnungen der Leiter oder waren 
Sancktuarien. Der älteste bedeutende Grabbau kann 
der Heroon sein auf der Insel Samothrake, der einen 
Durchmesser von 19 m hat, und der von Ptolemaios 
gestellt worden ist, und zwar für seine Tochter. Diese 
Form entwickelte sich in der römischen Zeit weiter, 
und wird vor allem mit religiösem Kult bereichert. Der 
bedeutendste Bau ist hier das Pantheon, das Engel-
schloss (Das Mausoleum für Hadrianus), der Grabbau 
Caecilia Metella neben Via Appia (1—2. Abb.) und 
in der Stadt noch andere, auch heute stehende ähnliche 
Denkmäler. Die Sancta Constanza Kirche, die zur Zeit 
eine Taufkapelle gewesen ist, die Kirche Sancto Ste-
phano Rotondo in Rom beweisen es, dass die Christen 
die zentrale Kirchenform schon in der früheren Zeit 
übernommen haben, und daneben haben sie die für den 
Totenkult behalten. Ein hervorragendes Beispiel ist 
dazu die Heiliege-Grab-Kirche in Jerusalem (2—3. 
Abb.), die jahrhundertelang einen bedeutenden Einfluss 
auf den in Europa neu organisierten Kirchenbau und 
Palastkapellenbau übte (Ravenna, Aachen, usw). Die 
Palastkapelle zu Ravenna und Aachen übte einen 
grossen Einfluss im IX—X. Jahrhunder t - samt der 
Kirche des Heiligen Grabes - auf den zentralen Herr
scherkapellen- und Bischöflichen-Kapellenbau. Das 
diente auch zum Ausdruck der Macht (4. Abb.). 

In Osteuropa, wo sich zu dieser Zeit verschiedene 
Völker zum Volk und Staat organisiert haben, im 
IX—X. Jahrhundert , erschien dieser Zentral-Kirchen-
bau in kleinerer und bescheidener Form, und hatte 
daneben auch nicht das selbe Ziel. Einen grossen Ein
fluss übte das Bisantinische Reich, und vor allem die 
Missionäre-Brüder: Cirill und Metod bccinflussten 
da diese Tätigkeit. Zu dieser Zeit wurden die ersten 
Zentralkapellen gebaut im Bereich der mährischen 
Herrschaft (Mikulcice, Stare, Mesto). Werfen wir 
abgesondert einen Blick auf die Zentralkirche in Mi
kulcice, die aus drei Einheiten besteht. Der westliche 
Rand konnte ein Turm gewesen sein, früheren und 
auch späteren Beispielen nach (Abb. 5—6.). Dieser 
Kirchentyp diente also schon zum Schutz, ebenso, wie 
ein bischen später einige von den polnischen und 
ungarischen Zentralkirchen (Abb. 7.). Kirchen, die ein 
Macht-Symbol gehabt hätten und von aussen waren 
sie auch monumentaler, hatte man auf diesem Gebiet 
sehr selten gebaut, (Prag, Kirche des Hl. Vid, Krakau, 
die Waweler Kapelle mit vier Schnitten), die bischöf
liche Taufkirchen waren (8—9. und 12. Abb.). In Polen 
wurden die ersten Taufkapellen während der Tätigkeit 
von Cirill und Metod gebaut. Dann haben sie eine 
engere Verbindung mit der Herrscherfamilie ausgebaut, 
Dadurch baute man die ersten Palastkapellen und die 
kleineren Taufkapellen, manchmal die beiden neben
einender. So ist es möglich geworden die beiden Kirchen

formen der Funktion nach zu trennen (Palast-Kapelle 
und Taufkapelle), und die Funktion genau zu bezeich
nen.) Plock, Przemysl. Diese Angaben und Beobach
tungen gaben uns eine grosse Hilfe die Herkunftsfrage 
der Zentralkapellen in Ungarn genauer beschreiben zu 
können. Wir haben nähmlich schon Erfahrungen gehabt 
in Bezug auf die Zentralkapellen, die auf dem Heiligen 
Land für den Ritterorden dienten und auch die in 
Süd-Europa gebaut worden sind (Abb. 15.). 

Da wir die Bauten der erwähnten Gebiete und die 
dazu gehörenden geschichtlichen Angaben vergleichen 
konnten, und zwar mit den ungarischen Erfahrungen, 
das führte uns zu neueren Erfahrungen. Das älteste 
kirchliche Denkmal, das auch heute noch in Benutzung 
ist, ist die kleinförmige, für Herrscher Géza gebaute 
Eigenkapelle. Seine Absicht war da in Tarnaszentmäria 
seine Herrschermacht auszudrücken, wie man das in 
Quedlinburg (eine kaiserliche Begräbnisstätte) getan 
hat. Das wollte Géza schon in den ersten Jahren seiner 
Herschaft ausdrücken. (Abb. 16—17.). In den letzten 
Jahren seiner Herrschaft-, zu dieser Zeit hat er seine 
Herrschaft schon verstärkt, und seine europäischen 
Verbindungen schon ausgebaut-, hat er auf einem 
bedeutenden strategischen Ort, in Székesfehérvár die 
zu dieser Zeit in europäischer Dimension geplante Peter 
und Paul Kirche bauen lassen, wo er sich samt seiner 
Familie begraben lassen wollte. Der daneben ausge
grabene keller- bzw. turmförmige Bau konnte vielleicht 
ein Palast sein (Abb. 18.19.) Die Peter und Paul Kirche 
hat das Muster warscheinlich von Regensburg, von 
der Allerheiligen Kapelle genommen, die vielleicht 
ebenso eine Palastkapelle sein konnte. (Herrscher 
Géza hat 995. um die Hand von der Tochter Heinrich 
II. für seinen Sohn Emmerich in Regensburg gefreit, 
und im nächsten Jahr hat Emmerich Gisela geheiratet.) 

Auf Einflus des Kirchenbaus in Tarnaszentmäria und 
in Székesfehérvár wurden Kirchin auf dem Gebiet auch 
anderer Geschlechter gebaut, und zwar Zentral- und 
Palastkirchen (Esztergom, Abasár), die warscheinlich 
gleichzeitig auch Taufkapellen gewesen sind (Abb. 
20—21.). An bischöflichen Residenzen wurden im X— 
XI. Jahrhundert am Anfang kreisförmige Taulkapellen 
gebaut (Abb. 22.) mit Palast. (In Eger, Gyulafehérvár, 
Nyitra, Pécs konnte die dreischnittige altchristliche 
Kapelle noch stehen, in Veszprém konnte am nörd
lichen Teil der ausgegrabenen kreisförmigen Kirche 
noch ein Palast sein). Die Spuren ähnlicher Lösungen 
sieht man in den Zentren der Geschlechte, bzw. bei 
den Leitern der Geschlechte (Abb. 23.) 

Im ersten Viertel des XI. Jahrhunderts hat Stefan 
der Heilige nach westlichem Muster eine grosse, 
dreischiffige Kirche mit halbrundem Sanktuarium 
bauen lassen, König Sámuel Aba hat in Feldebrö eine 
vier schnittige Kirche zur Ehre des Heiligen Kreutzes 
bauen lassen, dass er dort begraben werde. An der 
südöstlichen Ecke der Kirche hat man die Reste eines 
ehemaligen starken Turmes freigelegt. Das war ehnlich 
zum Verfahren in Székesfehérvár. Eine der letzten 
"monumentalen" Zentralkirchen von königlicher 
Gründung, die als Grabkirche funktionierte, wurde 
in Szekszárd freigelegt. Die hatte einen reichen Grund-
riss und ganz sicher einen ehnlichen Oberbau. Der 
König, der die bauen liess, war Adalbert I. (Abb. 24.) 
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UZSOKI A N D R Á S 

I. ANDRÁS KIRÁLY SÍRJA TIHANYBAN 
ÉS A SlRLAP IKONOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI 

Hazánk legrégibb, eredetiben fennmaradt latin 
nyelvű okleveléből, a tihanyi apátság alapítóleve
léből tudjuk, hogy 1055-ben I. András király csa
ládi temetkezőhelyet is alapított a Tihanyi-félszi
geten. Elhatározása és rendelkezése megfelel kora 
uralkodói jogszokásának. András követte a Karo
ling- és Ottó-kori utalkodók joggyakorlatát , első
sorban azonban I. (Szent) István király példáját. 
Ez a szokásjog mind a keleti, mind a nyugati ke
resztény világban ősi múltban gyökerezik. András 
abban a szellemben járt el, mely már a bizánci ud
varban hagyományon alapuló rend volt, vagyis a 
trónra lépett uralkodó első ténykedései közé tar
tozott egy márványnak a kiválasztása, hogy abból 
szarkofágját elkészíthessék.1 

Ezt a gyakorlatot vették át a nyugati keresztény 
uralkodók, melyre egyik példa Nagy Károly, a 
Nyugat első, császárrá koronázott uralkodója, aki 
nemcsak Aachenben felépített sírkápolnájával lé
pett Bizánc nyomába, hanem azzal is, hogy Itáliá
ból Aachenbe szállíttatta azt a carrarai márvány
ból készült, II . századi, ún. Proserpina-szarkofá-
got, melyben az ő csontváza található.2 Bizáncnak 
ez a külsőségekben is megnyilvánuló utánzása a 
frank uralkodó halála után fokozatosan szeré
nyebb formát öltött, és szervesen idomult ahhoz az 
egyházi felfogáshoz, amely a szerzetesi reformok, 
elsősorban Cluny és több más reformközpont köz
vetítésével terjedt el és általános gyakorlattá vált. 
Ez nemcsak abban az uralkodói világnézetben ju
tott kifejezésre, mely szerint a király, a császár 
Krisztus helyettese (vicarius Christi), hanem ab
ban is, hogy később már Krisztus szolgája (servus 
Christi) és az alázatosság, a szerénység uralkodói 
erénynek számított. Az erélyes, szervezőképes 
uralkodó szolgálatot is tud vállalni és szerény, 
alázatos is tud maradni. Talán a legszebb példa 
erre I. (Szent) István királyunk és Gizella király
nénk, valamint II. (Szent) Henrik német-római 
császár és hitvese, (Szent) Kunigunda. A közép
kori krónikairodalom legnépszerűbb személyisé
gei közé tartoztak.3 

Az uralkodók családi temetkezőhelyeinek a ki
választására és oda történt eltemetésükre néhány 
jellemző példát sorolunk fel. Az első német király, 
I. (Madarász) Henrik (919—936) Quedlinburgot 
tette székhelyévé (Pfalz) és a várhegyen (Burg
berg) építtette ki a királyi udvart és alapított ki
rályi kápolnát (Pfalzkapelle). Henrik 936-ban 
Memlebenben (ez is Pfalz volt) hunyt el, s holttes
tét a quedlinburgi kápolnában, az akkor még kis
méretű, háromhajós templomban temették el az 
oltár elé. Sírját egyszerű, díszítetlen, felirat nél

küli sírlap fedte, mely töredékes állapotban nap
jainkig megmaradt. Hitvese, Matild királyné 968-
ban halt meg — aki özvegy korában apácakolos
tort alapított a várhegyen —, és férje mellé temet
ték el egy kőkoporsóba.4 

Henrik király fia, I. (Nagy) Ottó 936-ban még 
csak német király, de 962-ben már német-római 
császár, akit Magdeburgban, az általa alapított 
Szent Móric-templomban (a későbbi dóm) egysze
rű kőkoporsóba temettek el.5 

II. Henrik német-római császár 1024-ben hunyt 
el, őt és később hitvesét, Kunigunda királynét, 
akaratuknak megfelelően, Bambergben, a császár 
által alapított dóm kriptájában temették el.6 

A magyar királyok temetkezési helyét így je
gyezték fel a XII—XIII . században: 

,,Sanctus Stephanus sepultus Albe", Szent Ist
vánt Fehérvárott temették el; „Andreas in monas
ter, abas, de Tihan", Andrást a tihanyi apátsági 
monostorban; ,,Bela Sexar.", Bélát Szekszárdon; 
„Salomon extra muros Alb.", Salamont a falakon 
kívül Fehérvárott; ,,Geuca Váci", Gézát Vácott, 
„Ladislaus Varad", Lászlót Váradon; „Caiman 
Albae", Kálmánt Fehérvárott.7 

E korai felsorolásból is kitetszik, hogy a magyar 
uralkodóknál is szokásban volt a nyugati császá
roknál lévő gyakorlat . 

A Chronicon Posoniense így sorolja fel a XI. 
századi királyok temetkezőhelyet: (István) „ . . . in 
Alba etiam tumulatur" — Fehérvárott van elte
metve; (Aba) sepultus est in suo proprio mo-
nasterio in Sarus" — saját monostorában Sáron 
temették el; (András) ,, . . . sepultus in Tyhon 
iuxta lacum Valatun (sic) cum suo filio David" — 
Tihanyban, a Balaton tó mellett Dávid fiával van 
eltemetve; (Béla) „ . . . sepultus in loco, qui dicitur 
Zukard" (sic) — eltemették azon a helyen, melyet 
Szekszárdnak neveznek; (Géza) ,, . . . mortuus Wa-
cieque tumulatus est" — meghalt és Vácott temet
ték el; (László) „Cuius sanctissimum corpus Wara-
dini devotissime venera tur" — akinek szent testét 
Váradon nagy becsben tartják.8 Lényegében ha
sonló adatokat rögzít a XIV. századi krónikakom
pozíció (Chronici Hungarici Compositio saeculi 
XIV.). Ha csupán az Aba és Béla közötti időszakot 
ragadjuk ki, ugyanazokat a temetkezési helyeket 
említi: Aba a sári monostorban, Béla pedig a szek
szárdi monostorban van eltemetve.9 Kézai Simon 
Gestájában alig egy évszázaddal korábban is ezzel 
egyező kép tárul elénk: András a tihanyi monos
torban, Béla a szekszárdi monostorban, Géza Vá
cott, László Váradon van eltemetve.10 

A magyarországi adatok is igazolják, hogy az 
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uralkodói temetkezöhelyek alapítása és létesítése 
megfelelt a nyugat-európai, már korábban kiala
kult jogszokásnak. 

A TIHANYI MONOSTOR, 
A KIRÁLYI TEMETKEZŐHELY ALAPÍTÁSA 

A tihanyi alapítólevélnek erre vonatkozó része 
így rendelkezik: 

, , . . . Unde itaqlue] xp[ist]ianissimus sceptrifer 
Andreas iussu auctoritatiuo sub cartali testamento 
huius priuilegii exarari edix[it], thomo p[re]sente, 
seriatim monstrante, quicquid ad eccl[esi]am 
s[an]clt]e marie s[an]c[t]iq[ue] aniani ep{iscop]i et 
cont[essorisJ in loco qui uulgo dicit[ur] tichon 
suplerj balatin, pro sua et coniugis, filio[rum] et 
íiliarulmjqjuej et omniu{m] parentu[mj soulrumj 
uiuo[rum] siue deíuncto[rum] salute tradidit, in 
t[er]ris cultis et incultis, in uineis, in agriculturis, 
in seruis, in ancillis, in equis, in bubus, et ouiblusj 
et porcis, in apiblus] et epsaru[m] custodib[us], et 
in ornam[enJtis ei[us]delm] eccl[esi]e honori 
p[er]tinentib[us] . . . "" (1. ábra) 

Az idézet két fordításváltozatát is idézzük: 
„Azért* András, a legkeresztényebb jogarhordó, 

(király, Sceptriíer), tekintélyes parancsával ki
mondotta, hogy ezen oklevél hártya-bizonysága 

alatt írassék meg, miként a jelen szöveg sorról-
sorra mutatja, mindaz, a mit Szent Mária és Szent 
Ányos püspök és hitvallónak a Balatin fölött Ti
hany nevű helyen levő egyházához a maga, felesé
ge, fiai, leányai és összes élő vagy meghalt roko
nai üdvösségeért átadott: müveit s műveletlen föl
dekben, szőlőkben, földművelő eszközökben, szol
gákban, szolgálókban, lovakban, szarvasmarhák
ban, juhokban, disznókban, méhekben és őrzőik
ben meg az egyház tisztességéhez tartozó ékessé
gekben" (Erdélyi László fordítása).12 

,, . . . És ezért András, a legkeresztényebb jogar
viselő, hatalmából folyó parancsával elrendelte, 
hogy mindaz a megművelt vagy parlagon fekvő 
föld, szőlő, vetés, szolga, szolgáló, ló, ökör, juh, 
disznó, méh és ezeknek őrzőik, valamint az egy
házi felszerelések, melyeket s akiket — amint a 
jelen oklevél sorjában megmutatja — a saját fele
sége, fiai, leányai és valamennyi élő és megholt 
atyafia üdvéért Szűz Máriának és Szent Ányos 
püspöknek és hitvallónak a Balatin fölött, a Ti
chon nevű helyen levő egyházához adott, ez ok
levél bizonyságába íoglaltassék" (Holub József 
fordítása).1 ' 

A két fordítás összevetés azért szükséges, mert 
a részleteket az oklevél contextusának promul-
gatiójából idéztük, és ezt régészeti szempontból 
kell megvizsgálnunk. Az idézett szöveg tulajdon-

/. ábra. Részlet а Tihanyi Apátság alapítóleveléből, melyben I. András király a monostor alapításáról rendelkezik 
(a Pannonhalmi Főapátság levéltárában lévő eredetiről készült felvétel; Bakonyi Múzeum fotótára) 

Abb. 1. Ausschnitt aus der Gründungsurkunde der Abtei Tihany, in der König Andreas I. die Gründung des Klosters 
anordnete (Aufnahme vom Original im Archiv der Erzabtei Pannonhhalma; Fotoarchiv des „Bakonyi Múzeum"-s) 
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2. ábra. I. András fiának, Dávid duxnak az oklevele I. (Szent) László király viaszpecsétjével (a Pannonhalmi Fő
apátság levéltárában lévő eredetiről készült felvétel; Bakonyi Múzeum fotótára) 

Abb. 2. Urkunde des Sohnes Andreas I., Dux David, mit dem Wachssiegel König Ladislaus I. (dem Heiligen) (Auf
nahme vom Original im Archiv der Erzabtei Pannonhalma; Fotoarchiv des „Bakonyi Múzeum"-s 
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képpen a tihanyi egyház megalapításának tényét 
hivatalosan közzéteszi, azonkívül kinyilvánítja, 
hogy mindez András királynak, feleségének 
(Anasztázia királynénak), fiainak, leányainak, to
vábbá élő és elhunyt rokonainak a lelke üdvös
sége érdekében történt. Tökéletesen beleillik ez a 
X—XI. századi okleveles gyakorlatba és az ural
kodók által létrehozott családi monostorok, te-
metkezőhelyek alapítási rendjébe.14 Erdélyi for
dítása ezt a tényt hangsúlyosabban adja vissza, 
mint Hulob szövege, melyben inkább a monostor 
fenntartására biztosított javak adományozását 
domborítja ki. Szerencsésebbnek tartjuk Erdélyi 
fordítását, noha Holub fordítása frissebb. 

Az alapítás tényét a következő mondat egyér
telműen kimondja: 

,,Tradidit enim inibi gloriosus prelátus rex lo
cum prescriptum in qua eadem insula scilicet 
iondata est ecclesia cum suis terminis quorum 
nomina sic adnotantur." Magyarul: ,,Átadta való
ban ugyanott — az említett dicsőséges király — a 
fent leírt helyet, ugyanazon a szigeten — tudni
illik, ahol az egyház alapíttatott —, határaival, 
melyeknek nevei így jegyeztetnek föl." 

Teljesen egyértelmű az idézetben, hogy az ala
pítás megtörtént, ugyanott, tehát a Tihanyi-fél
szigeten a javakat, jószágokat, birtokokat is át
adták. Itt tehát többről van szó, mint királyi aka
ratról, parancsról, rendelkezésről: itt egy monos
tort jogilag és ténylegesen megalapítottak, és a 
működéshez szükséges feltételeket biztosították. 
Véleményünk szerint ez azt is jelenti, hogy az 
építkezések — ahogy Erdélyi is feltételezte -
már korábban megkezdődtek, de nem jelenti 
azok befejezését, sem a kész monostor felszente
lésének megtörténtét. Utóbbit már nem lehet ki
következtetni az alapítólevélből. 

Erre még Dávid duxnak, I. András fiának az 
1090-es évek elején (Szent) László király pecsét
jével ellátott oklevele sem ad választ. Vélemé
nyünk szerint ezt az oklevelet a király által ösz-
szehívott 1092. évi szabolcsi zsinat után adhatták 
ki. A zsinat határozatának, vagyis Szent László 
első törvénykönyvének 37. fejezete Szent István 
király, Szent Gellért mártír és Szent Márton ün
nepeinek vigiliáiról rendelkezett. Ugyanezen a 
határozat tiszteletre méltó módon emlékezett meg 
László nagybátyjáról, I. Andrásról: ,,Et quod pat-
ruus suus Andreas rex cum omnibus, qui tunc 
erant, episcopis, vovit et statuit, iste rex xhristia-
nissimus destruere noluit, sed iirmius roboravit, 
scilicet dierum trium vigiliam ad festivitatem 
sancti Petri."Xb Magyarul: ,,És amit nagybátyja, 
András király, mindazokkal a püspökökkel, akik 
akkor éltek, fogadott és elhatározott, azt a leg-
keresztényebb király megszüntetni nem akarta, 
hanem még jobban megerősítette, tudniillik a 
háromnapos vigiliát Szent Péter ünnepére."1 6 

A szabolcsi zsinat 5. fejezetében pedig arról 
határoztak, hogy aki templomot építtet és a hoz
zá ígért vagyont nem akarja megadni, azt a püs
pök ítélete kényszerítse erre. Szinte sugallja e 
fejezet a gondolatot, mellyel összefüggést kere
sünk a zsinati határozat és Dávid dux oklevele 
között. 

Már négy évtizede felépülhetett a tihanyi mo
nostor, melynek kegyura — az alapítólevél sze

rint — jogilag Dávid volt, ekkor talán az egyet
len élő András-fi. Hercegi címe bizonyítja, hogy 
tekintélyes vagyonnal rendelkezhetett, így köte
lessége volt örökösként, de a zsinat határozata 
értelmében is a monostor javait gyarapítani. 

E rövid szövegű adománylevélben a tihanyi 
monostornak a következő adományokat teszi: 

„Omnibus fidelib(us); s(an)c(t)e ecclesie tam 
futuris quam presentibus sit notum. Q(uo)d 
D(avi)d venerabil is dux in remissione(m) sourum 
delictorum et parentum suorum monasterio S(anc-
ti) A(niani) tichoniensis hec omnia Ladizlao 
xp(ist)ianissimo rege concedente contulit. In aureo 
loco dedit V mansiones et terram cum tribus arat-
ris et quinq(ue) piscinas scilicet Budrig, Eurim, 
Weimir, Pias, Strisin. In Danubio au(tem) ipse 
idem dux concessit q(uo)d in dominicis dieb(us) 
illud q(uo)d [capejretur in ansis. Sancti aniani 
abbas haberet ." (2. ábra) Magyarul: ,,A szent
egyház valamennyi jelenlegi és jövendőbeli 
híveinek a tudomására hozzuk, hogy a tiszte
letre méltó Dávid herceg saját és szülei bűnei
nek a bocsánatára — László, a legkeresztényebb 
király engedélyével — Szent Ányos tihanyi mo
nostorának adományozta mindezeket: Az Ara
nyoshelyen 5 telkes házat, 3 ekényi földet és 
5 halászóhelyet, ezek Budrig, Eurim, Weimir, 
Pias, Strisin. Ugyanaz a herceg megengedte to
vábbá, hogy amit valaki vasárnap fog a Dunában 
varsában, az Szent Ányos apátjáé legyen." 

Az adományok közül különösen az öt szolga
házra és a három ekényi földre szeretnénk felhív
ni a figyelmet, mert ezek a Duna mellett, a Csalló
közben vannak és az Árpád-kori „Aureus locus"-
hoz, vagyis Aranyoshoz, a későbbi Csallóköz
aranyoshoz kötődtek. Nem lehet kétséges, hogy 
Dávid herceg családi monostorát adományozásá
val nyersaranyhoz, a Dunából mosott aranyhoz 
juttatta. 

Kumorovitz szerint a király engedelmével tör
tént végrendelkezések, magáningatlan-átruházá
sok sorát Dávid duxnak ez az oklevele nyitja 
meg.18 Ez is valószínűsíti, hogy a szabolcsi zsinat 
határozata hozzájárulhatott Dávid herceg akara
tához.19 

A dunai aranymosás az őskortól jelen száza
dunkig régészetileg és történetileg bizonyított 
tény.2 A Dávid herceg adománylevelében emlí
tett öt szolgaház népe között is feltételezhetünk 
aranymosókat, akik annak a tihanyi aurifexnek, 
aranyművesnek a munkájához termelhették az 
aranyport, akiről a tihanyi alapítólevél is meg
emlékezik. Erre a mesteremberre azért volt szük
ség, mert az alapítólevél hátlapjára írt egykorú 
leltár — mely a templomi felszereléseket tartal
mazza — arany- és aranyozott, liturgikus célra 
használatos eszközöket („calices aurei scilicet 
trés", „una crux erea deaurata", „unum thuribu-
lum aureum") sorol fel.21 (3. ábra) 

I. András tihanyi monostoralapítása, mint a 
családi temetkezőhely létrehozása, a legszebb ha
zai példája annak a XI. századi joggyakorlat
nak, melyet Mályusz így fogalmazott meg: „A 
király maga nem hangsúlyozta, hogy saját mo
nostort alapított, ez azonban helyzetének kettős
ségével magyarázható: mint a felségjogok bir
tokosa, megkoronáztatása folyományaként úgyis 
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3. ábra. A tihanyi alapítólevél hátlapján lévő leltárjegyzék (a Pannonhalmi Főapátság levéltárában lévő eredetiről 
készült felvétel; Bakonyi Múzeum fotótára) 

Abb. 3. Inventarverzeichnis auf der Rückseite der Gründungsurkunde von Tihany (Aufnahme vom Original im Ar
chiv der Erzabtei Pannonhalma; Fotoarchiv des „Bakonyi Múzeum"-s) 

ura volt az egész egyházi szervezetnek. Család
jának tagjai, amennyiben módunkban van meg
állapítani, tehát amennyiben oklevelek állnak 
rendelkezésünkre, hasonlóképpen jártak el. Álta
lában azok a családtagok, akiknek voltak utó
daik, akik tehát önálló ág alapítójának tekint
hették magukat, nem kívántak apjuk mellé te
metkezni, hanem új monostort alapítottak, s ezt 
temetkezési helyükül rendelve, az ősöknek kijá
ró megkülönböztetést biztosítottak eleve maguk 
számára."22 Ilyen új, önálló ág megalapítója volt 
I. András. 

András családi kapcsolatainak, dinasztikus há
zasságának egyik legkorábbi ismert említését 
Adamus Bremensis XI. század második feléből 
származó gestájában, a szkólionban találjuk: 
„Haroldus rex Norwegiae a Graecia regressus, 
filiam regis Ruziae Gerzlef, uxorem accepit. Al
teram túlit Andreas, rex Ungarorum, de qua 
genitus est Salomon. Terciam duxit rex Fran : 
corum Heinricus, quae peperit ei Philippum."23 

Harald, Norvégia királya Görögországból vissza
térve, feleségül vette Oroszország királya (he
lyesen: fejedelme), Jaroszláv leányát. A magya
rok királya, András magával hozta a másikat, 
akitől Salamon született. A harmadikat a fran
kok királya, Henrik vette el, aki Fülöpöt szül
te neki. 

í. ANDRÁS SÍRJA 
AZ ALTEMPLOMNAK NEVEZETT KRIPTÁBAN 

A kutatástörténet 
és a szakirodalom kritikai ismertetése 

A király 1060-ban hunyt el az öccsével, Bélá
val lefolyt ütközet után. Halálát és eltemetését 
így jegyezték fel a Chronicon Pictum-Ъап, a Ké
pes Krónikában: ,,Rex autem Andreas fugit ver
sus Teutoniam, sed evadere non potuit, captus 
est enim ad portas Musun, et negligenter deTen-
tus in silva Bocon ad crucem (helyesen: curtem) 
suam, que dicitur Scire, mortuus est. Sepultus 
est autem in monasterio Sancti Aniani coníes-
soris, quod idem rex construxit in Tihon, iuxta 
lacum Balaton." Geréb László fordításában: 
„András király Németország leié lutott, de el 
nem menekülhetett; a mosoni kapunál ugyanis 
elfogták. És mivel a Bakony erdejében Zirc nevű 
udvarházában gondatlanul tartották, meghalt. 
Szent Ányos hitvalló monostorában temették el, 
melyet ez a király alapított Tihanyban, a Bala
ton tavánál."2* 

A köztudatban és a tudományos kutatók köré
ben általánosan elfogadott tény, hogy Andrást 
valóban eltemették a tihanyi monostor kriptájá
ba, de voltak még, akik megkérdőjelezték ezt. 
Vegyük sorra ezért az okleveleket és krónikákat, 
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hogy hol találunk a tihanyi temetésről vagy a 
sírról említést. 

Ismereteink szerint a legkorábbi említés II. 
András király 1211. május 29. után kelt okleve
lében tálálható, melyben összeírják a tihanyi 
apátság népeit és birtokait, és I. András király 
alapítólevélé alapján a határleírásokat a kor szel
lemében átírják. Az oklevél contextusában ol
vasható ez: ,,Huius igitur rei speculatione salub-
riter ammoniti, monasterio, in honore Sancti 
Aniani de progenitore nostro rege Andrea re-
colende memorie in monte Tichon íundato, ubi 
etiam íundatoris corpus pie et devote sepultum 
requiescit . . ."25 Magyarul: Tehát ezen tény fi
gyelembevételével üdvösen megemlékezve tisz
telt emlékű elődünkről, András királyról, Tihany 
hegyén az általa, Szent Ányos tiszteletére alapí
tott monostorban, ahol most is az alapító — ke
gyesen és jámborul eltemetett — teste pihen . . . 

Az oklevél világosan és félreérthetetlenül bi
zonyítja, hogy András király a tihanyi monostor
ban van eltemetve. 

Kézai Simon Gestájában így emlékezik meg: 
,,Andreas Ipse autem obiit anno regni sui 

decimo quinto et in Tyhon monasterio proprio 
cum David suo íilio sepelitur."2h Magyarul: Az 
András úr pedig meghalt uralkodásának tizenötö
dik évében, és Tihanyban, saját monostorában, 
Dávid fiával van eltemetve. 

A Chronicon Posoniense lényegében nem mond 
újat az eddig felsoroltaknál: 

,,. . . Andreas in silva Wukon (sic) mortuus est 
et sepultus in Tyhon iuxta lacum Valatun cum 
suo íilio David."27 Magyarul: András a Bakony 
erdejében meghalt, és Tihanyban, a Balaton tava 
mellett, Dávid fiával van eltemetve. 

Heinricus de Mügéin krónikájában is a fenti le
írás ismétlődik: 

,,Und starb in dem funfczehen (funfczehenden) 
jar seins reichs (obiit anno regni sui decimo 
quinto); und ist begraben in dem munster des 
heiligen sant Aniani, daz er gepawt hett."2H Ma
gyarul: És meghalt uralkodásának tizenötödik 
évében és a Szent Ányos monostorban temet
ték el, melyet ö épített. 

A legrégibb magyar nyelvű híradás Heltai 
Krónikájában olvasható András király haláláról 
és el temetéséről: 

,,És a szegény és köszvénes király a futásban 
fogva esek, és igen gonoszul tárták ötét a fog
ságban, és mindjárást meghala. És elvivék ötét 
a Ticzonia kalastromba a Balaton-víz mellé, és 
eltemetek ott ötét a monostorban, mellyel ö 
maga csináltatott vala Szent Anianus nevébe."2y 

Thuróczy Chronica Hungarorum-]ának latin 
szövege Horváth János fordításában magyarul 
így hangzik: ,,András király Németország felé 
futott, de nem tudott elmenekülni, mert a raoso-
nyi kapunál elfogták, és mivel gondozás nélkül 
tartották fogva a Bakony erdőben, egy Zircnek 
nevezett falu közelében, elhalálozott. Eltemették 
Szent Ányos hitvalló monostorában, melyet maga 
a király alapított Tihanyban, a Balaton tava mel
lett."30 

A felsorolt okleveles és krónikás adatok két
ségtelenné teszik azt a tényt, hogy I. András ki
rályt tihanyi monostorának kriptájában temet

ték el, sőt minden valószínűség szerint legkisebb 
fiát, Dávid herceget is. A döntő okleveles bizo
nyíték a már idézett oklevél, melynek alapján 
Erdélyi megállapítja: „II . András 1211-ben meg
újítván és megerősítvén I. András alapítólevelét, 
világosan megmondja, hogy az alapító teste a ti
hanyi monostorban nyugszik. Az a kérdés: fönn
maradt-e I. András király koporsója és sírem
léke?"31 

Erdélyi kérdésének a megválaszolása régé
szeti feladat. Vizsgáljuk meg először, maradtak-e 
fenn írott források a sírról. — A XVI—XVII. 
században a várrá átépített t ihanyi monostor a 
balatoni végvárrendszer egyik kicsiny, de nem 
lényegtelen erődje volt. A monostorból csupán 
a királyi temetkezőhely, a kripta vészelte át a 
török időket, s mikor a XVIII . század elején az 
apátság visszatelepült, csak itt volt lehetőség is
tentiszteletet tartani. Úgy véljük, azóta nevezik 
altemplomnak. Grasso Villebaldot 1719-ben ik
tatták be a tihanyi monostor apáti székébe. 
„Pusztult, elhagyott állapotban vette át apátsá
gát, monostorában mindössze két hasznavehető 
czellát talált, az istentiszteletet a templom kata-
kumbájában kellett végezni . . ." írja róla Sö
rös Pongrác.32 ,,Csak az altemplomot lehetett 
használni, ez pedig elég volt ugyan a monostor 
lakóinak számára, de nem felelt meg a hívek
nek. Grasso apát tehát 1719-ben belekapott a 
máig meglevő barokk-stílű templom építésébe." 
Sajghó Benedek pannonhalmi főapát azt aján
lotta Grasso apátnak, hogy a kripta fölé emel
tesse a tornyot, ,,mivel a szentély záródása nem 
íves, a Balatonra néző falát meg kell emelni s 
erre kell a tornyot építeni".33 Ez a főapáti írásos 
javaslat azt jelenti, hogy az András-féle kripta 
alapjaiban szilárd, falaiban ép és biztos építmény 
volt a XVIII . század 20-as éveiben, vagyis a tö
rök idők végvári átalakítása nem érintette. 

A befejezés előtt álló templomépítkezést az 
1736. december 26-án kiütött tűz félbeszakítot
ta, de a munkálatokat már utóda, Lécs Ágoston 
apát folytatta, aki a templomot megnagyobbított , 
jelenlegi méreteiben elkészíttette. A templom 
hajója alatt kettős kereszt alaprajzú kriptát épít
tetett a szerzetesek temetkezési helyéül. Építke
zéseiről építészeti adatokkal nem rendelkezünk, 
csupán annyit tudunk, hogy az altemplomnak 
nevezett XI. századi kriptát már Grasso apát épít
kezései valamilyen formában érintették. Erdélyi 
a következőket közli Römer Flóris jegyzeteire 
hivatkozva: ,,Mikor Grasso Villebald apát a 
XVIII. század elején a mai templomot a réginek 
helyén építeni kezdte, a régi templomból meg
maradt altemplomban több sírra akadtak, és az 
is bizonyos, hogy a fölfedezett sírokat avatatlan 
kezek megbolygatták. Rómer szerint egy czin-
koporsót ki is emeltek az altemplom talajá
ból . . ,"34 

Bél Mátyás ,,Notitia Comitatuum Veszprimien-
sis Simighiensis et Saladiensis" című, a XVIII. 
század második harmadában összeállított mun
kájában Thuróczy, Ranzanus és Bonfini munkáira 
támaszkodva Tihanyról is ír, a kriptáról és a 
sírról az alábbiakat közli: 

,,. . . In locum Tihonis successit iterum claust-
rum cum templo splendido, cujus sanctuarium 
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iam exstructam est, restaurátoré Abbate hodier-
no, est et capella proxima templo, in qua And
reáé I. Hungáriáé Regis et crura adhucdum os-
tenduntur. In cruribus eminent quasi scirri ossei. 
Fuerunt enim nervorum pedumque dolore praedi-
tum fuisse Andreám, vulgo Podagricum, qui in 
sylvis Bakuniensibus vita deiunctus, ab Abba-
tiam hanc S. Aniani, quam anno 1055 fundaverat, 
sepultus est . . ."35 Lukács Károly fordításában: 

,,Tihany helység újra megkapja kolostorát és 
fényes templomát, melynek szentélye már el 
is készült; a mai apát újította meg és a templom 
közelében megvan az a kis kápolna, amelyben 
András királynak lábszárait ma is mutogatják. 
E lábszárakból mintha csontdaganatok dudorod
nának ki. Azt állítják ugyanis, hogy András ki
rály, akit közönségesen ,,Köszvényesnek" ne
veztek, ideg- és lábfájdalmakban szenvedett; éle
tét a Bakony erdőségeiben fejezte be, s ebben a 
Szent Ányosnak szentelt és tőle 1055-ben alapí
tott apátságban temették el . . ,"36 

Bél Mátyás közlése félreérthetetlen: tihanyi 
tartózkodása idején meggyőződhetett a király 
sírjáról. Ez az adat perdöntő bizonyíték és telje
sen egybevág II . András 1211. évi oklevelében 
mondottakkal. 

Ügy tűnik, hogy a II . József által végrehajta
tott szekularizáció időszaka sem törölte el ennek 
emlékét, mert 1807-ben egy tudósító a következő
ket írja: 

,,. . . a ' félsziget közepén, a' napkeleti domb 
fokán, áll a' Szerzetes Klastrom, mellyet András 
Király szerzett, és Sz. Benedek Fiainak adott. A' 
Klastrom és templom újabb munka: de a' Sanc-
tuarium alatt lévő Kápolna réginek tartatik. Két 
fejér márvány koporsó kő mutatja régiségét és 
közönséges tartás szerént itt temettetett el And
rás királyunk."3 7 A két kő említése alapján jo
gos lehet arra gondolni, hogy itt András és Dávid 
sírköveiről van szó. 

1838. július 24-én jeles közéleti emberek, köz
tük Vörösmarty Mihály költő és Bártíay László 
ismert író-ügyvéddel Balatonfüredről Tihanyba 
rándultak ki és Bresztyenszky Béla apát (mate
matikus tudós) vendégeként megtekintették az 
apátságot. Bártfay az eseményt így írta le nap
lójában: 

,,. . . A nagy oltár (mit csak most láttam elő
ször), sokkal magasabb helyen áll, s lépcsőkön 
kell a sanctuáriumba menni fel: alatta úgy neve
zett catacomba van. Itt látszik jobb oldalon a 
falban egy kösír fedél vagy ravatal s azon egy 
hosszúkás egyszerű kereszt magasra vésve: azt 
tartják, hogy I. András király koporsójárul ke
rült, ki az Apátság alapítója s ott temettetek el; 
de az Apát ezt nem állítá mint bizonyost. A 
templom s Apátság hajdan más helyen állott, 
magasabb ponton, arra felé, hol az Aspleniumot 
szakítám a szikláról, sőt még azon túl a hegy te
tőn; az említett keresztes fedél onnan hozatott 
ide, midőn a mostani templom épült, s csak a 
hagyomány tartja I. András koporsófedelének."3 8 

Bártfay jegyzőkönyvi feljegyzésének azt a ré
szét, amely az apátság eredeti épületét más hely
re teszi, alaptalansága és ellentmondásossága 
miatt nem fogadhatjuk el, feljegyzése nyilván 
pontatlan. A sírlapnak a déli falhoz való rögzí

téséről viszont ez a legkorábbi említés. De hogy 
ez nem itt volt, hanem az említett hegytetőről 
hozták volna ide, ugyancsak képtelen feljegy
zés. Nem is tudjuk a naplóból megállapítani, 
hogy ezt kitől hallotta, mert — véleményünk 
szerint — ez már nem Bresztyenszky apát szájá
ból származott. Ez a naplórészlet viszont e kér
désben félrevezette néhány kutató véleményét.3 9 

Horváth Bálint bencés szerzetes —> aki jól is
merte Tihanyt, ugyanis 1844—1847 között al-
perjel, plébános és könyvtáros is volt — 1848-
ban kiadott balatoni „út ikönyvében" semmi lé
nyegeset nem ír tárgyalt témánkról. Hiányos és 
tartalmatlan leírása teljesen érthetetlen, mert 
ugyanakkor más helyekről részletes adatokat kö
zöl: ,,. . . (Grasso apát) . . . hozzáfogott mind a' 
monostor' , mind az egyház' építéséhez, jelesen 
az egyházat, a' régi catacombára rakatá, mely
ben I. Endre magyar király temetve nyugszik."4 0 

1854 és 1855 nyarán a bécsi Rudolf Eitelberger 
magyarországi régészeti kirándulása során a Ti
hanyi-félszigetet is bejárta, az apátságot megte
kintette és felmérte a kriptát. Tapasztalatairól 
így számolt be: ,,In seinem jetzigen Zustande 
macht sie einen sehr beengenden Eindruck und 
zeigt grobe Spuren der Vernachlässigung, trotz
dem, dass sie der Sage nach ein ungarisches 
Königsgrab beherbergt. Es befinden sich nähm-
lich in dieser Kirche zwei fast ganz gleich grosse 
Marmorplatten, von denen Eine ganz und gar 
ohne Verzierung ist, die andere aber eine crux 
apostolica zeigt. Die Platte ist 6' lang, 1 1/2' bre
it. Das Kreuz in einer einfachen Umrahmung im 
Relief zusammen, bedeckt die ganze Fläche. Man 
hielt diesen Grabstein für das Grabmal des Stif
ters des Klosters, König Andreas, da seit den 
Zeichen Stephan des Heiligen, das apostolische 
Kreuz ein Ehrenzeichen des jedesmaligen Königs 
von Ungarn »des Apostolischen« war, das er 
sich, bei feierlichen Aufzügen, von einem Bischof 
vortragen zu lassen berechtiget war."41 (4. ábra). 

Eitelberger munkáját Ipolyi Arnold így ismer
teti: „Mostani állapotában, úgymond szerzőnk, 
nyomasztó hatást gyakorol, és az elhagyatottság 
szomorú nyomára mutat, annak daczára, hogy a 
hagyomány szerint egy magyar király sírját fog
lalja magában. Ezt jelelné azon két márvány táb
la, melyek egyike minden ékítmény nélkül egé
szen üres, míg a másikon az apostoli kereszt lát
ható. A kőlap 6 láb hosszú és 1 1/2 láb széles. 
Rajta a domborúan vésett kereszt egyszerű rá-
mázattal foglalja el az egész tért. Ezen emlék a 
monostor alapítója, I. András sírkövének tarta
tik, miután Sz. István kora óta az apostoli ke
reszt Magyarország apostoli királyának díszjele, 
melyet ünnepélyes menet alkalmával maga előtt 
vitetni jogában áll."42 

Eitelbergernél bukkan elő újra az 1807. évi 
tudósításban először említett két kőlap. Nem 
lehet kétséges, hogy a kriptában valóban két 
sírlap volt, és ennek alapján kézenfekvő, hogy 
az egyik — a kereszttel díszített — I. András 
király sírját fedte, míg a másik Dávid herceg sír
jához tartozhatott. 

Valószínűleg Dávid sírlapját ábrázolja Römer 
Flórisnak az az 1861. évi vázlata, melyet a kripta 
alaprajzáról készített.42a A kripta nyugati végé-
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ben egy téglalap alakú, peremes tárgy rajza lát
ható, melynek hossza 6' 2", szélessége pedig 
2' 3", vagyis átszámítva a valószínűleg bécsi 
lábban és hüvelykben feltüntetett méreteket, ak
kor a hossza 192,5 cm, szélessége pedig 71,1 cm. 
A hosszméret szinte azonos András sírlapjának 
hosszával, a szélesség viszont egy arasznyival 
nagyobb. Nem lehet kétséges, hogy Rómer váz
lata sírlapot ábrázol, mely azóta eltűnt. 

Rómer után 12 évvel Henszlmann Imre már 
csak a kereszttel díszített sírlapról ír, melynek 
rajzát Eitelberger müvéből vette át, de vele 
szemben más jelentőséget tulajdonít a kereszt
ábrázolásnak: ,,Van a tihanyi altemplomban egy, 
kötáblán látható kereszt, melyet némelyek az itt 
eltemetett I. András koporsójáról származottnak 
hisznek; azonban e keresztet utólagosan csak 
azon okból hozom fel, mivel e keresztnek szár
mazása bizonytalan és mert nem tartozik a fen-

r , 

4. ábra. 1. András király sírlapjának rajza Eitelberger 
és Henszlmann tanulmányaiból. 
Abb. 4. Die Zeichnung der Grabplatte von König And
reas I. aus den Studien von Eitelberger und Henszlmann 

tebbi keresztek osztályába, alakjánál fogva sem, 
mivel ez processionalis kereszt (Vortragkreuz) 
s e minőségében inkább Tihany valamely régi 
apátját illeti."43 Henszlmann megállapítása, hogy 
a tihanyi sírlapon lévő kereszt ún. körmeneti ke
reszt (Vortragekreuz) (4. ábra), lényegében he
lyes, de az a feltevése, hogy ez valamelyik ti
hanyi apáté lehetett, már minden alapot nélkülöz. 
A szakirodalomban tekintélynek örvendő Henszl-
manntól e téves véleményt aztán krit ika nélkül 
átvették az e kérdésről nem eléggé meggondoltan 
írók és kutatók. 

Jalsovics Aladár bencés szerzetes 1878-ban 
megjelent balatonfüredi útikalauzában így is
merteti a tihanyi királysírt: ,,Ezen őstemplom 
nyomait, melyben I. Endre nyomai is nyugsza
nak, a mostani templom katakombájában talál
juk föl . . . A katakomba jobb kézrőli lejáratánál 
látható Endre király sírkeresztje. Ez egyszerű 
kőlap, középen kidomborodó kereszttel jelez
ve." ' (5. ábra). 

A temetkezőhely történetében 1889-ben jelen
tős esemény volt, amikor a Pannonhalmi Főapát
ság jóváhagyásával Simon Zsigmond tihanyi apát 
Czigler Győző budapesti műépítésszel elkészít
tette a monostor felújítási tervét és kivitelezését. 
A munkálatok tervbevételére 1888. október 25-
én Vaszary Kolos főapát és Simon Zsigmond ti
hanyi apát vezetésével lefolyt tanácskozás úgy 
határozott, hogy a templom restaurálását 1889 
tavaszán meg kell kezdeni.1 ' 1889. május 4-én 
kelt levelében Vaszary főapát értesíti a tihanyi 
apátot, hogy ,,a tihanyi templom és kolostor 
restaurálási tervét" megkapta, küldi Tihanyba, 
hogy a munkálatokat minél előbb megkezdhes
sék."' 1890. február 15-i levelében a főapát már 
az elszámolásokat intézi, ebből következtetünk 
az építkezések befejezésére.1 ' A munkálatok az 
év végére elkészültek és igen alaposan érintet
ték a kriptát. A helytelenül értelmezett roman
tika szellemében újravakolták és romanizáló 
stílusban kifestették. Ekkor csináltak belőle 
altemplomot, tehát gyakorlatban is istentiszte
leti célra használható helyiséget. Ez mind épí
tészeti, mind szakrális szempontból elhibázott 
vállalkozás volt. E munkálatok szerencsére nem 
érintették szerkezetileg a XI. századi kripta fala
zatát, oszlopait és boltozatát, de nagyon is érin
tették a kripta járószintje alatti részt. Erdélyi 
e munkálatokról így számol be Récsey tudósí
tása alapján: ,,1889-iki restaurácziókor az al
templom talaját fölásták s több koporsómarad
ványt és csontvázat találtak. Amint az első osz
lop irányában, a fönt említett befalazott sírkő 
felé folytatták az ásatást, egy vörös kövekből 
összeállított és ugyanolyan kőlappal födött kis 
négyszögű sírgödörre bukkantak, a melyben egy 
egy emberi csontváznak erősen porladozó ma
radványai voltak minden mellékletek nélkül. 
Miután a többi holttetem csak fakoporsóban volt, 
ellenben ez utóbbi csontmaradványokat épen a 
kereszttel ellátott sírkő közvetlen közelében 
nagy gonddal és nyilván későbbi, bizonytalan 
időben zárták e kis sírládába, mindebből Récsei 
Viktor a bizonyossággal határosnak tartja azon 
föltevését, hogy I. András csontvázának marad
ványára akadtak a tihanyi altemplomban. 1889-
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ben I. András állítólagos sírkövét a két első osz
lop vonalának megfelelő jobb oldali faltér köze
pébe falazták be. 

Рокоту Frigyes bencés írt még a restaurált 
monostorról, de a kriptáról és a sírkőről eléggé 
szűkszavúan emlékezett meg, írásából idézzük 
az alábbiakat: ,,Hátra van még a katakomba, 
mely a főoltár és az egész szentély alatt terül el. 
Az alapításkor I. András magyar király által 
épített templom maradványait a jelenlegi kata
kombában kell keresnünk. Itt alusszák álmukat a 
feltámadás napjáig az alapító és fia, Dávid. A 
király egyszerű, de szép sírkeresztje a lemenet 

5. ábra. I. András király sírlapjának rajza Jalsovics 
könyvéből 
Abb. 5. Die Zeichnung der Grabplatte von König And
reas I. aus dem Buch von Jalsovics 

jobboldali részén van befalazva s vele szemközt 
a mozaikszerű padló alatt egy négyszögű kő-
szekrény s benne emberi csontmaradányok — 
ossarium."49 

Az ismertetett adatokból arra kell következ
tetnünk, hogy teljesen szakszerűtlen feltárást vé
geztek, de lehet, hogy nem is ez volt a cél, hanem 
valószínűleg a kripta alapfalainak a megvizs
gálása és megerősítése. Szinte érthetetlen, hogy 
alig tulajdonított jelentőséget az ottani munká
latoknak a tihanyi apátság történetének első 
írója, Jalsovits Alfréd, aki 1889-ben megjelent 
kis könyvében vajmi keveset ír a templom fel
újításáról, a kriptában történt munkákról csu
pán lábjegyzetben emlékezik meg: ,,A tihanyi 
apátsági templom a f. 1889-diki évben restaurál
tatván, ezúttal a katakombában is ásatások tör
téntek, de a melyek jelentéktelen eredményt mu
tatnak. Találtak ugyanis két kő koporsót csont
vázzal; . . . A talált ossáriumban lehetnek I. And
rás csontjai . . ,"5Ü 

Karl Lind a középkori síremlékekről írt össze
foglaló munkájában a Henszlmann által közölt 
sírlap ábráját bemutatva kiemeli, hogy a kereszt
nek csavart szára van és a sírlap I. András ki
rály sírjához tartozik.51 

Pasteiner Gyula nem tartotta említésre méltó
nak a sírt és a sírlapot, noha a kriptáról ír. Közli 
viszont a felújított kripta (altemplom) belső ké
pét, melyen jól látható a déli falhoz állított sír
lap.52 (6. ábra). 

Gerecze Péter a millenniumi kiállítás szobrá
szati emlékeiről kiadott munkájában így nyilat
kozik: ,,I. Endre királyunk síremléke a tihanyi 
altemplomban, mint tudjuk, egyszerű kereszttel 
jelölt kőlap, a melyen semmi felírás nincs, s 
inkább csak a hagyomány, mint a történelem bi
zonyít valódisága mellett."5* Az idézetnek az a 
része, mely hiányolja a feliratot a sírlapon — 
napjainkig találkozunk a szakirodalomban ez
zel a kifogással — igazolja, hogy a korai sírla
pokról még nem volt kellő áttekintésük. 

Forster Gyula már pozitívan nyilatkozik — Ré-
cseyre hivatkozva — a sírról és a sírlapról, mely
nek képét is közli, és azt a véleményét nyilvá
nítja, hogy ,,e sírkő eredeti helye semmi esetre 
sem lehetett a lépcső mellett, hanem ott, hol a 
királyt eltemették".5 4 

Sági János, a Balaton környékének kiváló is
merője, részben Récseyre hivatkozva és hely
színi tapasztalatai alapján ír a kripta restaurálá
sával kapcsolatos ásatásról: ,,Az egyik vörös 
kővel letakart sír vörös kővel volt gondosan 
kirakva. A sírban nagyon régi csontváznak erő
sen porladozó maradványai voltak. E sír az egye
düli, mely a többi közül mintegy fejedelmileg 
kivált. A csontokat nagy gonddal takarították 
el éppen az alább említett keresztalakú, fogan-
tyús pallossal díszített sírkőhöz legközelebb. Ré-
csey Viktor régészünk azt hiszi, ha a Thuróczy 
és Katona kifejezette hagyomány alapos, akkor 
a bizonyossággal határos, hogy a sírban I. End
re csontereklyéire találtak . . . Jobbra a falban 
hosszúkás, kiálló sírkő van, melyre domború, 
keresztalakú, fogantyúval ellátott pallost véstek. 
Állítólag ez a király sírköve. Semmi fölírás nincs 
rajta. Oly egyszerű az egész, kételkedünk, hogy 
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6. ábra. A tihanyi kripta (altemplom) képe az 1889. évi helyreállítás után; háttérben a falhoz erősített sírlap (az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, 1896-ban megjelent monográfiából) 

Abb. 6. Das Bilg der Krypta (Unterkirche) von Tihany nach der Rekonstruktion von 1889. Im Hintergrund die an 
der Wand befestigte Grabplatte (aus der 1896 erschienenen Monographie „Die österreichisch—Ungerische Monar

chie in Wor t und Bild") 

alatta a király nyugodot t . " " Korának felfogását 
tükrözi Sági véleménye, mert mindenki felira
tot hiányol, pedig a X—XI. században éppen a 
felirat nélküli királyi sírlapok az általánosak, ez 
jellemzi a valóban szerény és alázatos keresz
tény uralkodót. Benkő Mihály talán Ságitól ve
szi át adatát, amikor azt mondja, hogy András 
és fia, Dávid sírját „egyszerű pallost ábrázoló 
emlék jelzi".5t> Tévedése Sági alapján történhe
tett, rossz meghatározást konzervált tovább. 

Békeíi Rémig tagja volt annak a kutatószer
vezetnek, amely századunk elején a Balaton és 
a Balaton környékének tudományos feldolgozásá
val foglalkozott. II. András 1211. évi tihanyi ki
váltságlevelére és a Képes Krónikára hivatkozva 
megállapítja, hogy az „apátság alapítóját, I. End
re királyt Tihanyban temették el". Récsey köz
leményére utalva pedig a következő összegezést 
adja: ,,A tihanyi altemplom déli mellékhajójá
nak falában, az első és második falpillér között 
látható I. Endre sírköve. Ezt kereszt ékesíti, a 
melyből csavar-alakú szár nyúlik lefelé. A ke
resztes sírkő a síremlékek legrégibb típusát al
kotja s éppen ezért a tihanyi sírkereszt nagyon 
becses műemlék számba megy. Ezt 1889-ben, a 

templom megújításakor, helyéről kivették és a 
vörös kövei gondosan kirakott sír — I. Endre 
sírja — irányában odaállították, ahol ma van."D ' 

Békefi állásfoglalása azért figyelemre méltó, 
mert megfontolt véleménye lényegében meg
egyezik az Eitelberger- és az Ipolyi-féle nézet
tel, és könyvében a tihanyi sírlapot I. András 
(Endre) sírköveként mutatja be. Erdélyi László 
1908-ban megjelent könyvében a sírlap képét is 
bemutatja (7. ábra); véleményét fentebb már 
ismertettük. 

1912-ben hivatalos kalauzban a Békefi-könyv 
hatását láthatjuk a teljesen egyértelmű írásban: 
,,Az apátság alapítóját Tihanyban temették el a 
XI. századból való altemplomban. Itt látható a 
déli mellékhajó falában az első és második fal
pillér között I. Endre király sírköve. Egy kereszt 
ékesíti."58 Lényegében ezt közli Lóczy Lajos a 
Balaton tudományos tanulmányozásának eredmé
nyeit összefoglaló munkájában.59 

Az első világháború után fellendült balatoni 
idegenforgalmi irodalomban Erdélyi Gyula,60 Mi
hályi—Vigyázó,61 Lukács Károly,62 Margittay6i 

és Dornyay—Vigyázó64 útikalauzaiban olvasha
tunk a sírlapról és a rajta lévő keresztről. 
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A szakirodalomban Szőnyi Ottó az első, aki 
nemcsak bírálja a korábbi téves nézeteket, ha
nem összefüggések alapján értékeli a sírlapot: ,,A 
király Zircen halt meg, holttestét Tihanyba vit
ték és ennek templomában temették el . . . A 
kripta jobboldali falához támasztott, kereteit kő
lap, melynek mezejében egy csavart rúdon ke
reszt van domborművűén kialakítva, Henszlmann 
nézetével szemben külföldi analógiák alapján 

7. ábra. I. András király sírlapja Erdélyi L. 1908-ban 
megjelent monográfiájából 
Abb. 7. Die Grabplatte von König Andreas I. in der 
1908 erschienenen Monographie von L. Erdélyi 

kétségtelenül sírkőnek minősítendő, és pedig az 
altemplommal legalább is közel egykorúnak. De 
hogy ez I. András király sírköve-e vagy vala
melyik tihanyi apáté, el nem dönthető, aminthogy 
egyik magyar Árpád-kori altemplomnak, illetve 
kriptának a temetkezés céljára miként való be
rendezését sem lehet megállapítani részletesebb 
kutatások hiányában. A tihanyi sírkő, ha valóban 
András király sírköve, nem mai helyén állt."65 

Szőnyi őszintén nyilatkozik, hogy nem tudja el
dönteni: királyé vagy apáté volt-e a sírlap. 

A két világháború közötti idő legtekintélye
sebb művészettörténész egyénisége, Gerevich Ti
bor, így ír róla: ,,A XI. századi bencés templo
mok közül egyedül az 1055-ben I. Andrástól . . . 
alapított tihanyi monostor templomának a krip
tája áll nagyjában eredeti állapotában . . . Korai 
román építészetünk egyik legbecsesebb emléke. 
A kriptában az 1889-i helyreállí tás alkalmával 
megtalálni vélték az alapító király csontjait s egy 
csavartszárú kereszttel díszített, tényleg a XI. 
századra valló kőlapban sírkövet, amelyhez ha
sonló, egy Johannita-lovag sírköve, II . Géza ko
rából került elő Esztergomban (Kőtár)"66 

Gerevich korrekt és helytálló értékeléséhez 
annyit kívánunk hozzáfűzni, hogy az ő idejében a 
kripta falához rögzített sírlap széleit vakolat, fe
lületét pedig festékréteg borította, tehát nem lát
hatta a csavartszárú kereszt részleteit, s emiatt 
nem vonhatott le ikonográfiái következtetéseket. 
Az esztergomi sírlapon látható nyeles kereszt 
csak távoli , ,rokona"-ként fogható fel, mert ké
sőbbi, továbbá más a jelentéstartalma. Igaz 
ugyan, hogy a rúdon lévő, körkeretbe foglalt gö
rög kereszt négy szélesedő szára valóban hasonlít 
a tihanyi kereszthez, de míg az esztergomi sza
bályos, egyenlő szárú kereszt (crux graeca), ad
dig a t ihanyinak a függőleges szára hosszabb, 
nyújtottabb a vízszintes gerendánál, vagyis nyúj
tott szárú görög kereszt (crux graeca oblonga), 
de semmi esetre sem latin kereszt (crux latina). 
Az esztergomi johannita monostortemplom fel
tárása alkalmával előkerült sírkövet Kozák Ká
roly is közli, de értékelésére nem tér ki.67 

Cholnoky Jenő szabatosan közli a tényt, hogy 
a király sírhelyét kereszttel díszített kőlap fedi. s 

Radnóti Aladár és Gerő László 1952-ben megje
lent műemléki könyvükben nem foglalkoztak 
értékének megfelelően a sírlappal, néhány szavas 
jellemzésük sem egyértelmű állásfoglalás: ,,Az 
altemplomban I. Endre (András) király fonatos-
keresztes (kardos) kőtáblája, amely a legrégibb 
emlékeink egyike."6 9 A kard megemlítése, még 
ha zárójelben is, egy régésztől és egy műemlék
kutatótól bizony komoly hiba, mert valótlanságot 
továbbít. 

Az eddig felsorolt szakmunkákban is eléggé 
érezhető az elbizonytalanodás, amikor egyértel
mű véleményt, netán értékelést kell mondani. 
Ez csak részben érthető, de az már nem, hogy 
senki nem foglalkozott alaposabban ezzel a meg
oldatlan problémával, nem nagyon keresték a 
megnyugtató választ. 

1953-ban a Magyar Nemzeti Múzeum régésze
ti ásatást, az Országos Műemléki Felügyelőség 
pedig falkutatást és helyreállítást végzett a tiha
nyi kriptában.70 Az OMF-kutatást Entz Géza irá-
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8. ábra. A kripta (altemplom) déli hajójában 1953-ban feltárt királysír vörös homokkőből készült fedőlappal 
(OMF fototár) 

Abb. 8. Das im Jahre 1953 im Südschiff der Krypta (Unterkirche) freigelegte Königsgrab mit der aus rotem Sand
stein gefertigten Deckplatte (Fotoarcniv des Landesdenkmalamtes) 
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9. ábra. I. András király sírlapja az 1953. évi műemléki és régészeti kutatás megkezdésekor (OMF fototár) 
Abb. 9. Die Grabplatte von König Andreas I. zu Beginn der archäologischen und Baudenkmalsforschung im Jahre 

1953 (Fotoarchiv des Landesdenkmalamtes) 
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лкк m TV r^u „ JO. ábra. A kutatás után megtisztított sírlap felülete (OMF fototár) 
Abb. 10. Die Oberflache der nach der Forschung gereinigten Grabplatte (Fotoarchiv des Landesdenkmalamtes) 
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Abb. 11. 
ÍJ. ábra. A falról levett sírlap hátlapja (OMF fototár) 

Die Rückseite der von der Wand genommenen Grabplatte (Fotoarchiv des Landesdenkmalamtes) 

nyitotta, de Csemegi József is bekapcsolódott és 
Szakái Ernő végezte a helyreállítást megelőző fal
kutatást. A régészeti feltárás László Gyula irányí
tásával indult és Nagy Emese ásatásával fejező
dött be.71 

A műemléki kutatások már 1953 augusztusá
ban megkezdődtek, míg a régészeti ásatáshoz csak 
szeptember 4-én fogtak hozzá és 12-én fejezték 
be. A kripta öntött padlóját már a műemléki 
munkálatokkal feltörték, sőt a talaj felső rétegét 
is megbolygatták. A falkutatáshoz beállványozott 
kriptában a régészeti ásatás lényegében leletmen
tésre korlátozódott, mert sem megfelelő hely, 
sem idő, sem pénz nem volt a szakszerű munká
hoz. 

A kripta északi és középső hajójában hat 
csontvázas sírt találtak és tártak fel; a sírgödrök 
a lemezes gejzirit mészkőlapba voltak beásva. A 
leletanyag alapján ezek újkori, XVII—XVIII . 
századi temetkezések maradványai, nem tartoz
nak témánkhoz, értékelésükkel nem foglalko
zunk. 

A déli mellékhajóban, mely a monostorépület
tel, a szerzetesházzal határos, a következőket ta
pasztalták a régészek a feltárás folyamán. ,,A 
D-i hajó végében lévő, sziklába faragott és kőla
pokkal kirakott és fedett, másodlagosan meg
kisebbített «koporsóban» a többi, eddig mutatko
zó csontoktól patinásodásban erősen eltérő kopo
nya, hosszúcsont anyagot találtunk" — írja Lász
ló Gyula az ásatási jelentésben. ,,A múlt század 
végi restauráláskor tették e helyre, mert az üreg 
nem telt meg földdel. A csontokat kiemelve Ma-
Ián Mihálynak küldjük el, feltehetőleg ez az al
templom legrégibb temetkezéséből maradt meg. 
(I. Endre?). A D-i hajóban más temetkezési nyo
mot nem találunk, jóllehet a szikla megfaragása 

világosan mutatja, hogy itt is lehettek temetkezé
sek." Az ásatási napló végén utalást találunk arra, 
hogy a feltételezett királysír ki volt falazva.72 

További adatok nem állnak rendelkezésünkre a 
jelentésben (8. ábra). 

A műemléki falkutatást végző Szakái Ernő le
velezésében utalás történik arra, hogy a D-i mel
lékhajóban elbontották ,,a fal mellől az ott állott 
sírkövet".7 3 A megtisztított sírlapról (10 ábra) és 
hátlapjáról (11. ábra) jó fényképfelvételek ké
szültek. 

A szűkszavú ásatási napló mellett szükségessé 
vált további részletek felderítése, 1969—1970-
ben adatgyűjtést végeztünk a tihanyi lakosok kö
zött, akik 1953-ban jelen voltak a kriptában vég
zett munkálatoknál, de — részleteken kívül — 
kevés új adathoz jutottunk.74 

A műemléki kutatás és a régészeti ásatás ered
ménye, illetve az a tény, hogy tudományos 
igénnyel megvizsgálták a királyi családi temet-
kezőhelyet, egyértelműbbé tette azt, amit Tihany-
ról ismert a köztudat. Elsőnek Kampis Antal fog
lalta össze a tihanyi apátsággal kapcsolatos szak
irodalmi tudnivalókat, beleépítve az 1953. évi 
kutatásból levont következtetéseket is. Azt vall
ja, hogy I. András Tihanyban magának és csa
ládjának temetkezési helyet biztosított. ,,Tör
téneti tény bizonyítja, hogy az alapítás után a 
templom és a monostor felépítése rövidesen meg
történt, mert az alapító király, I. András 1060-
ban meghal t . . . Holttestét . . . a maga alapította 
tihanyi egyházba vitték s annak kriptájában te
mették el."7 5 A kripta középhajójában lévő négy, 
nyugat felőli oszlop talplemezének „belső csúcsát 
oly módon sarkították le egy faragott vápával, 
amely mód utal arra, hogy az altemplom közepén 
valamely belső felépítmény is helyet foglalt. 
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Esetleg a középső térszint egy kiemelt kőlap ta
karhatta."7 6 Gondolatmenetét — nagyon helyesen 
— így folytatja: ,,Miután az altemplom közepén a 
megásott felület alatt 1889-ben koporsó- és csont-
maradváfiyokat találtak, nyilván ezen a helyen 
temették el az alapító királyt s más személyeket 
is. így indokolt az a feltevés, hogy itt eredetileg 
legalábbis egy sírlap foglalt helyet a megfelelő 
díszítésekkel és feliratokkal. Ez a sírlap vagy sír
emlékszerű felépítmény elenyészett az idők fo
lyamán, de ma helyettesítették azzal a kétségte
lenül XI. századi kisebb sírkővel, amely 1889-től 
1953-ig (tehát a legutolsó s kétségtelenül a leghi
telesebb helyreállítás idejéig) az altemplom déli 
falába volt befalazva, álló helyzetben.' 

Kampis a sírkövet és a róla vallott felfogást 
így ismerteti: ,,Ez a sírkő, amely kétségtelenül 
az altemplom eredeti maradványa, igen egyszerű 
keskeny belső mezőt övez s ebben a belső mező
ben egy hosszú, hornyolt szárú keresztet látha
tunk. Felirata nincs, díszítmények nem ékesítik. 
Kézenfekvő volt az a feltevés, hogy ez a kő volt 
I. András királynak a sírköve. Mások valamely 
apát síremlékét látták benne. Mindkét feltevés 
mellett találhatunk érveket s ugyanúgy ellene is. 
Eldönteni a kérdést szilárdabb bizonyosságok 
híjján nem lehet."78 

Kampis következtetéseinek legtöbbjével egyet
értünk. Helyesen állapította meg, hogy az ún. 
altemplom: kripta, s 1. András király és család
tagjainak a temetkezöhelye. Világosan állást fog
lal, hogy a sírkő „kétségtelenül az altemplom 
eredeti maradványa". A sírkő hovatartozásában 
azonban alternatívát állít fel: az egyik feltevés 
kézenfekvő, tehát I. András királyé, a másik sze
rint valamely apát síremléke. Az utóbbi megfo
galmazást fentebb így idéztük: „Mások valamely 
apát síremlékét látták benne", s ez az 1950-es 
évek néhány régészének és művészettörténészé
nek le nem írt, jobbára csak szóban közölt véle
ményére utalt. Ez a minden alapot nélkülöző, par 
excellence el lenvélemény „óvatoskodó" kutatói
nak részéről — csupán szóban — még ma is fel-
felbukkan, anélkül azonban, hogy akár egyetlen 
bizonyítékot, ikonográfiái érvet megemlítettek 
volna. 

Kampis újabb munkájában a fent ismertetett 
leírását — sajnos — lerontja, mikor a sírlapról 
ezt írja: „A vörös márványból készült sírkőfedő
lapon nincs felírás. Mélyített, s hornyolt kőléccel 
kereteit középmezejében mindössze egy csavart 
nyélen ülő apát kereszt a díszítmény. Van ugyan 
olyan vélemény is, hogy a sírfedőlap nem I. 
András királynak a hamvait takarta, hanem a ko
lostor egyik apátjának a sírjára került; az újabb 
kutatások azonban nyomós érvekkel azt bizonyít
ják, hogy a kőlap valóban a királynak, I. András
nak a nyughelyét fedte."79 Munkájában további 
tévedést is közöl, mikor azt írja, hogy „az al
templomot 1889-ben javították s kifestették, ezt 
a sírlapot akkori helyéről (ezt sajnos nem jelöl
ték meg pontosan) fölemelték s a déli fal első és 
második pillérközében felállították. Ugyanekkor 
az altemplom egész padlózatát felbontották és 
megásták". „Az egyik sírhely vörös márvány la
pokkal volt bélelve. Ezt tartották a király sírjá
nak. 1953-ban ebbe helyezték a csontmaradvá

nyokat, s ezt födték le ismét a márvány fedő
lappal."80 

Az idézett részleteket mintha nem ugyanaz 
a személy írta volna, mert a közlés azt a látsza
tot kelti, mintha nem ismerné kifogástalanul a 
helyszínt. A majdnem fehér színű, finom szem
csés sírlapot „vörös márványból készült"-nek 
írja, s szerinte az „egyik sírhely vörös márvány 
lapokkal volt bélelve", a valóságban csupán per
mi vörös homokkőlapokat találtak az 1889. és 
az 1953. évi ásatásoknál, tehát olyan nyersanya
got, melynek földtani előfordulása a Balaton-fel
vidék több helye, jelesen Balatonalmádi-Vörösbe-
rény és Révfülöp. Első munkájában leírtakat az
zal is rontja, hogy az alternatívában az apáti ke
reszt megfogalmazás mintha saját véleményét is 
tükrözné, s felveti a sírlap apáti sírhoz tartozá
sát, majd meg nem nevezett újabb kutatásokra 
hivatkozva I. András sírlapjával azonosítja.81 

Talán nem is meglepő, hogy az ország műemlé
keit számba vevő Geníhon-féle vállalkozásban is 
ez a bizonytalanság tükröződik: „Középen í. End
re ( | 1060) állítólagos sírköve."82 

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti 
Intézete régészeti topográfia sorozatában meg
jelent veszprémi járási kötet anyagát az 1960-as 
években gyűjtötték össze, a szerzők így össze
gezik értékelésüket: „Korhatározó mindössze az 
a XI. sz.-i csavartszárú körmeneti keresztet áb
rázoló sírkő, melyet legutóbb Geday I. meggyőző 
érveléssel az itt 1060-ban eltemetett I. András 
király sírkövével azonosított ."8 ' 

Gedai István történeti és éremtani összeha
sonlító vizsgálatok alapján megállapítja a sírlap
ról, hogy XI. századi sírkő, és a rajta levő ke
resztábrázolás királyi jelvény, továbbá hogy I. 
Endrét Tihanyban temették el. „Ez a három té
nyező az igazság igen nagy valószínűségével arra 
mutat, hogy a kérdéses sírkő valóban I. Endre 
király sírját fedte."84 

Gedai érdeme, hogy logikus következtetéssel hi
telesítette a tihanyi sírkövet, s ezzel helyes 
irányba terelte a kutatás menetét. 

Entz Géza — ki az 1953. évi műemléki kutatá
sok és helyreállítási munkálatok irányítója volt 
— így ír a sírral kapcsolatban: „ . . .az embertani 
vizsgálat megállapította az altemplom közepén 
eltemetett holttest csontvázának kora Árpád-kori 
eredetét. így feltehető, hogy az egyszerű kereszt
tel megjelölt sírlap alatt valóban az alapító And
rás király nyugszik."85 

Dercsényi Dezső a román korrói írt összefog
laló munkájában írja, hogy „a XI. század közepé
ről ismerjük már az I. Endre által alapított tiha
nyi apátság altemplomát, benne a korai román 
sírplasztika egyszerűségében is megragadó alko
tását, az alapító király síremlékét",85 Dercsényi 
az első, aki írásában a tihanyi sírlapot művésze
ti ér téke szerint említette. 

Az 1953. évi kutatásokat követő, fentebb is
mertetett szakirodalom végül is többségében, 
egyértelműen I. András hiteles sírkövének vallja 
a tihanyi sírlapot. Az idegenforgalmi irodalom
ban már az újabb kutatások eredményeit tükrö
zi a Tihanyi Múzeum kiállításaihoz kiadott veze
tő: „A kolostor altemplomában temették el, mint 
ismeretes, az alapítót, I. András királyt (sírköve 
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ma is ott látható)."87 A vele egyidőben megjelent 
útikalauzban, (noha az 1953-as feltárásokat is is
mertetik) felbukkan még a régi változat: ,,A mos
tani, fehér márványból faragott kőlap, amely év
századokon keresztül az altemplom dísze volt, 
nem a király sírhelyét fedte, hanem valamelyik 
apátét", ugyanakkor kijelentik: „Egyetlen ép
ségben, eredeti helyén lévő királysírunk I. And
rásé, itt, a tihanyi altemplomban."8 8 Zákonyi Fe
renc 1963-ban megjelent kalauzában már tovább 
lép és azt írja, hogy az állítólagos síremlék 
„alakjánál fogva (kőbe vésett, spirálisan rovát
kolt hosszúnyelű kereszt) az Árpádok korának 
elejére vall" , és „nincs okunk kételkedni az ősi 
hagyományban és elfogadjuk, hogy a maradvá
nyok az alapító tetemét rejtik". A királysír 
meglétét elfogadva a sírlap hovatartozása még 
mindig bizonytalan a balatoni útikönyvben.9 0 A 
nagy szerzői munkaközösség által írt, 1974-ben 
megjelent balatoni monográfiában mind a király
sírt, mind a sírlapot92 I. András királyhoz kötik 
a szerzők. Más helyen ugyanezt a helyes felfo
gást közli Levárdy Ferenc is.93 

Az az együttes megállapítás, hogy a kripta csa
ládi temetkezőhelye, sírhelye I. Andrásnak, s 
hogy a sírlap az ő sírjához készült, továbbá, hogy 
a rajta lévő hordozható kereszt a király egykori 
méltóság jelvénye, az ún. apostoli kereszt, először 
1978-ban hangzott el egy szakmai előadáson,"1 

majd 1980 óta megjelent több munkánkban9 0 em
lítettük és ismertettük erről szóló kutatási ered
ményeinket,96 és kimutattuk azt is, hogy ikonog
ráfiái hasonlóság van a tihanyi sírlap és Gizella 
első királynénak Passauban lévő sírlapja kö
zött.97 

Magyarország történeti kronológiája című mű
ben András temetésével kapcsolatban a követke
zőket írják a szerzők: ,,A menekülő I. Andrást a 
mosoni kapunál lova ledobja, és sebesülten fog
ságba esik. Fogolyként rövidesen meghal a zirci 
udvarházban (Veszprém vm.); az általa alapított 
tihanyi monostorban temetik el."98 

Az okleveles, a krónikás és szakirodalmi he
lyek fenti kri t ikai átvizsgálása után egyértelmű
en, és minden kétséget kizáróan megállapítjuk, 
hogy I. András királyt — akaratának megfelelő
en — az általa alapított tihanyi monostortemplom 
kriptájában temették el. E temetés megtörténté
nek legfontosabb okleveles bizonyítéka I I . And
rás király 1211. évi kiváltságlevele, valamint a 
régészeti kutatás eredménye. Ezt bizonyítja to
vábbá a kriptában lévő, mészkőből faragott sír
lap, rajta a XI. századi magyar királyok méltó
ságjelvényével, egy csavart szárú, hordozható 
kereszttel, az ún. apostoli kereszttel. 

A SlRLAP LEÍRÁSA 

I. András sírlapja — a rendelkezésünkre álló 
és ismertetett adatok szerint — a XIX. század ele
jén, 1807-ben szerepel legkorábban az irodalom
ban, és „fejér márvány koporsó kő"-nek nevezik, 
de azt nem jegyezték fel, hogy a kriptában hol 
volt elhelyezve. Erről 1838-ban adnak hírt elő
ször: „jobb oldalon a falban egy kősír fedél" van. 
A sírlap a kripta déli falába volt befalazva az 

1953. évi ásatásig és helyreállításig, de hogy hol 
lehetett korábban, erről nincsenek adataink. Egy 
bizonyos, hogy eredetileg nem a falhoz erősítve 
állt függőleges helyzetben! Minden vitán felül 
áll, hogy rendeltetésének megfelelően a kr ipta 
sziklájába vájt aknasírt zárta le, i l letve jelölte 
vízszintes helyzetben. Mivel felületén gondosan 
megmunkálták a rajta lévő szimbolikus tartalmú 
méltóság jelvényt, a hordozható keresztet, nem le
hetett a járószint alatt, hanem vele egy szintben 
vagy annál magasabban, hogy mindenki számára 
látható legyen. Ez volt Európában a X—XII. szá
zadban a temetkezés íratlan rendje, külső formá
ja, ezt tanúsítják a még meglévő példák. A ro
mán építészetet felváltó gótika idején a belső te
rek átrendezése és az újabb temetkezések miatt a 
díszesebb sírlapokat felszedték és a falhoz erősí
tették függőleges helyzetben. Ezt még a barokk 
időben is gyakorolták. Nincs itt helye a példák 
felsorolásának, mert ez Európa-szerte még ma is 
számtalan helyen így látható, tapasztalható, ez 
az általános. 

Arra kell gondolnunk, hogy a tihanyi kriptá
ban a sírlap, illetve a korabeli sírlapok kiemelé
se a járószintből talán a török időkben történt, 
amikor a monostorépület katonai célt szolgált, s 
a balatoni végvárrendszer egyik erőssége lett. 
Ekkor a templomépület is az erőd része volt, csu
pán a kriptát hagyták meg istentiszteleti célra. 
Nyilván a XVI—XVIII . században kellett ennek 
megtörténnie, hiszen az ismertetett 1889. és 
1953. évi ásatások újkori sírokat tártak fel, s 
megbolygatva találtak a XI. századinak tartott 
sírhelyet. A barokk monostorépítkezés során is 
elképzelhető a sírlap áthelyezése, de — sajnos — 
egyetlen írott adat sem áll rendelkezésünkre. 
Sem a pannonhalmi főapátság levéltárában, sem 
könyvtárának kézirattárában, sem a veszprémi 
Állami Levéltárban (ahol a tihanyi apátság XIX 
—XX. századi iratainak egy részét 1951 óta őr
zik), sem a zalaegerszegi Állami Levéltárban er re 
vonatkozó adatokat nem találtunk. Az 1889. évi, 
Czigler Győző budapesti műépítész által végzett 
felújítás terveinek és elszámolásainak sem buk
kantunk a nyomára, csak utalásokat találtunk. 
A keresett iratok és tervek talán ismeretlen he
lyen lappangnak. 

Az 1953. évi műemléki és régészeti munkála
tok befejezésekor a kr ipta középső hajójában, 
(12. ábra) a nyugat felöli első és második oszlop
pár között К—NY-i tájolással, tehát a kripta kö
zéptengelyében, 21 cm magas, 243 cm hosszú és 
103 cm széles téglaposztamenset építettek az 
alatta lévő, sziklába vájt aknasír fölé (13. ábra). 
E felépítménybe foglalták be a sírlapot úgy, hogy 
annak keresztes felső vége K-i, a szára pedig 
NY-i irányba nézzen. Ez az elhelyezés tökéletesen 
megfelel a korai idők temetkezési gyakorlatának 
és az európai írott forrásokban fellelhető adatok
nak. Az alapító sírja ugyanis rendszerint a kö
zéptengelyben van, általában az oltár előtt. 

A sírlap finom munka (14. ábra). A kopott, szé
lein erősen töredezett mészkőlap eredeti mérete 
az ép széleken mérve, 191,5 cm hosszú, 52—53,5 
cm széles. Vastagságát nem ismerjük, csupán az 
1953. évi kutatás alkalmával készült fényképfel
vételek alapján következtetünk rá: kb. 15 cm 
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12. ábra. I. András király 1055-ben alapított temetkezöhelyenek, a kriptának (altemplom) az alaprajza. Középen a 
négy, hengeres oszlop átlós metszéspontjában a király sírlapja (a szerző felmérése) 

Abb. 12. Der Grundriß der von König Andreas I. im Jahre 1055 gegründeten Begräbnisstätte, der Krypta (Unter
kirche). In der Mitte im diagonalen Schnittpunkt der vier zylindrischen Aäulen die Grabplatte des Königs (Aus

messung des Autors) 
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13. ábra. A téglaépítménybe foglalt sírlap Abb. 13. Die in einen Ziegelbau eingefaßte Grabplatte 

lehet. Hátlapja a fényképfelvételen látható: 
nyersen megmunkált, a nagyolóvésö által vájt 
lyukak borítják be (11. ábra). A hátlap kereszt 
felöli (keleti) végén keskeny harántvájat van a 
végétől kb. 10—12 cm-re, a nyugati végén 10—15 
cm-es kiemelkedő harántsáv látható (11. ábra). A 
hátlapon jól látszanak a sérülések, melyek kü
lönösen a kelet felőli sarkot érintették. Körben, 
oldalt a kőlap simára van csiszolva, de a sérülé
sek ide is kiterjednek. 

A sírlap előlapján a bal oldali és a felső szegély 
nagyon sérült, az alsó kevésbé, a jobb oldali pe

dig csak a felső és az alsó részén hiányos, egyéb
ként ép. A kereszt bal és felső szárainak végei is 
sérültek, de nem annyira, hogy eredeti méretüket 
ne lehetne megállapítani. Lényegében a sírlap 
felülete aránylag ép és kiválóan alkalmas az ér
tékelésre, ikonográfiái programjának meghatá
rozására és az összehasonlításra. Az 1953. évet 
megelőző állapotában er re nem volt lehetőség, 
mert felületén a sérült és hiányos részeket szak
szerűtlenül vakolattal kiegészítették, sarkait le
kerekí tve megmásították és felületét festékré
teg fedte (9. ábra). Részben ez az oka, és a nem 
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gondos megfigyelés, hogy a felületes szem
lélők — kevés kivételtől el tekintve — nem is
merték fel benne a hordozható keresztet. 

Mielőtt közölnénk az alapos felmérés adatait, 
előre kell bocsátani, hogy sem a szegély, sem a 
kereszt faragása nem egészen szabályos és nem 
pontosan szimmetrikus. így őrzi a kőfaragó egyé
ni technikáját, így sorolható be hitelesen a XI. 
századi kőfaragványok kisszámú együttesébe. 

A hosszúkás téglalap alakú sírlapot magas sze
gély keretezi, melynek profilált belső széle kettős 
lépcsővel emelkedik a belső mező síkja fölé úgy, 
hogy a lépcsőzet keresztmetszete nem derékszö
get, hanem negyedkört mutat (15. ábra). A bal és 
jobb oldali szegély legfelső szintjének szélessége 
5,5—6 cm, a lépcsőzete 2,5 cm, együtt 8—8,6 cm. 
A sírlap felső végén a szegély szélessége együtt 
11 cm, az alsó végén pedig 12 cm. A szegély alsó 
lépcsőzete általában 1 —1,5 cm-rel mélyebben 
fekszik a peremnél és ugyanannyival magasabban 
a sírlap belső mezőjénél. Utóbbi a sírlap legmé
lyebb része, felülete simára csiszolt és majdnem 
teljesen ép. Felszínének síkja kissé szabálytalan, 
ezért a peremszegélytől mért mélysége 2—2,5 
cm között váltakozik, a jobb mező szemmel lát
hatóan mélyebb. 

A sírlap hossztengelyében, a szegélyperemmel 
egy magasságba emelkedik ki a csavart nyélen 
nyugvó kereszt, melynek a következő részeit tud
juk jól elkülöníteni: (14—15. ábra). 

1. a nyújtott szárú keresztet, 
2. alatta a pogácsa alakú, ovális nóduszt, 
3. tovább alatta a nyél felső végéhez csatla

kozó köpüt (hüvelyt), 
4. ezután következik a csavart nyél. 
5. végül a nyél végét védő köpű (papucs). 
Ez a tény önmagában azt bizonyítja, hogy a 

sírlap készítésekor a kőfaragó nyilván azt a 
feladatot kapta, hogy egy ,,de facto" meglévő, s 
neki mintául szolgáló tárgyról, pontosabban mél
tóságjelvényről készítse el a sírlap keresztjét. A 
jelenleg látható kereszt ábrázolása annyira hű és 
részleteiben is annyira reális, hogy nem lehet 
okunk kételkedni abban, hogy ne egy adott 
tárgyról vette volna az előképet, a mintát. 

A sírlap így mind formájában, mind tartalmi 
mondanivalójában egyedül áll a hazai XI. századi 
sírlapok között. 

A kereszt 

A sírlap olyan görög keresztet ábrázol, mely
nek a függőleges szára hosszabb, mint a vízszin
tes, de egymást szimmetrikusan metszik (14—15. 
ábra). A kereszt sima lap, mely fém előzményre 
utalhat. Hossza 43 cm, szélessége 33 cm; a négy 
keresztszár az 5 cm széles találkozástól a végei 
szélesedik. A függőleges keresztszár talpa 9,5 cm, 
a vízszintesé 8 cm széles. A kőfaragó pontosan 
19—19, ill. 14,5—14,5 cm méretű keresztszárakat 
dolgozott ki. A felső szárvég erősen sérült ugyan, 
de így is lehetőség van végződése eredeti helyé
nek megállapítására, hiteles mérésére. A függő
leges keresztszár felső felének tengelye alig ész
revehetően jobbra elhajlik anélkül, hogy az össz
hatást zavarná. 

14. ábra. I. András király sírlapja jelenlegi állapotában 
Abb. 14. Die Grabplatte von König Andreas I. im ge
genwärtigen Zustand 
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A nódusz 

15. ábra. I. András király sirlapjának rekonstruált rajza 
és keresztmetszete (a szerző rekonstrukciója) 
Abb. 15. Die rekonstruierte Zeichnung und der Quer
schnitt der Grabplatte von König Andreas I. (Rekonst
ruktion des Autors) 

A pogácsa alakú nódusz szorosan csatlakozik 
a kereszt végéhez, szinte egybesimul vele. Az 
ívelten felfelé hajló kereszttalp miatt a nódusz 
kissé felfelé ível. Szélessége 8 cm, magassága 4,2 
cm, tehát olyan gömb, melyet alulról-felülről 
összenyomtak (14—15. ábra). 

A nyél felső köpííje 

Henger alakú köpű látható a nyélen, melyhez 
feltehetően csappal vagy szöggel rögzítették. Ma
gassága 3,9 cm, átmérője 6,1 cm. (14—15. ábra). 
A nódusszal együtt szolgált a keresztnek nyélhez 
való rögzítésére. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a jelvény szétszedhető és könnyen összeállítható 
lehetett. 

A nyél 

A 113,2 cm hosszú, felül 6,1 cm, alul 5,6 cm 
vastag (széles) nyél hengeres rudat ábrázol kissé 
ellapított félhenger formában, melynek felületét 
ferde árkolás borítja, s ezek balról jobbra, felül
ről lefelé haladnak. Az árkolás száma a felületen 
harminchat. A nyél eredetileg fából készülhetett, 
és talán fémmel borí tották (14—15. ábra). 

A nyél alsó köpű je 

A nyél végén látható a harántirányban 5,9 cm 
átmérőjű és 4,6 cm magas simára csiszolt felület, 
mely nem lehet más, mint a nyél alsó végét védő 
köpü, hüvely ábrázolása (14—15. ábra). A köpű 
rányúlik a sírlap szegélyének belső lépcsőzetére. 

A nyeles kereszt teljes hossza a kereszt felső 
szélétől a köpü aljáig 169,1 cm. Figyelemre méltó 
adat és méret! — az ikonográfiái értékelésnél 
hivatkozni fogunk rá, mert egy átlagos magas
ságú ember méretével azonos. 

A korabeli ábrázolásokon a hordozható, nyeles 
kereszteket tartó uralkodók testmagassága több
nyire azonos méretű a méltóságjelvény hosszá
val. 

A NYELES (HORDOZHATÓ) KERESZT 
IKONOGRÁFIÁI PÁRHUZAMAI 

A tihanyi keresztábrázolás párhuzamai mind a 
nyugati, mind a keleti kereszténység, tehát mind 
Róma, mind Bizánc területén megtalálhatók meg
lehetősen nagy számban. E jelvények már fel
tűnnek a korai időben, amikor a római császárok
tól átvett és a kora középkorban továbbélő laba-
rumot, a nyeles keresztek használata váltja fel. 
Természetesen a kettő együtt is él, de végül a 
nyeles kereszt az, amely napjainkig, szinte vál
tozatlanul fennmaradt, természetesen más és más 
tartalommal. 
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Л nyújtott görög kereszt 

A keresztábrázolás sokoldalú jelentéstartalma 
az ókor óta fokozatosan és folyamatosan ala
kult ki. 

A keresztikonográfiában használt terminológia 
eléggé széles skálá jú ," de éppen a mi esetünkben 
adós egy típus elnevezésével, ill. annak megha
tározásával. A tihanyi sírlapon lévő kereszt 
ugyanis nem tartozik sem az ún. latin kereszthez 
(crux latina), sem az ún. görög kereszthez (crux 
graeca), hanem a kettő átmeneti formája, elneve
zésünk szerint: nyújtott görög kereszt (crux 
graeca oblonga), de lehetne nevezni szimmetrikus 
latin keresztnek is. Ez tehát olyan kereszt, mely
nek függőleges szára (palum) hosszabb a vízszin
tes száránál (patibulum), a kettő azonban egymást 
szimmetrikusan keresztezi. 

Ez a forma az első évezredben majdnem annyi
ra gyakori, mint a latin vagy a görög kereszt, ezt 
tanúsítják a szarkofágokon, iparművészeti alko
tásokon, miniatúrákon látható keresztábrázolá
sok. Az érseki palliumokon és a stólákon nap
jainkig általános a nyújtott görög kereszt. Csu
pán néhány jellemző példát szeretnénk e kereszt
típus párhuzamaként megemlíteni. 

A legkifejezőbb példa a római Szent Péter
templom kincstárában lévő Justinus-kereszt 
(Crux Vaticana), amely a VI—VII. századból 
származó keresztek legismertebb példánya.100 

Méretei meglepő hasonlóságot mutatnak a tiha
nyi kereszt méreteivel! Ez az aranykereszt I. 
Justinus (518—527) vagy II . Justinus (565—578) 
császár számára készült, feltehetően nyélre tű
zött, hordozható kereszt volt, melyet az alján 
lévő, 9,1 cm hosszú tüske jelez. A kereszt szárai 
a középpontból kiindulva a végeik felé szélesed
nek.101 Méreteinek felsorolásakor a tihanyi ke
reszt méretét zárójelben közöljük (16. a és d ábra). 
Hossza: 40,7 cm (43 cm), szélessége: 31,5 cm (33 
cm), a függőleges szárak végének szélessége: 
9,1—9,2 cm (9,5 cm), a vízszintes száraké: 8,7 ill. 
8,3 cm (8 cm). Az egyezés annyira feltűnő, 
mintha előképe lett volna a tihanyi keresztnek. 
Meg kell említenünk egyetlen eltérést; hogy a 
vízszintes szár (patibulum) nem középen metszi 
a függőlegeset, a középnél kissé feljebb, tehát 
latin keresztforma ez, de még így is majdnem 
egyenlő a két kereszt alsó szárhossza: 20,5 cm 
(19 cm). A két kereszt közötti hasonlóság és szin
te méretbeli azonosság nyilvánvaló. Még számos 
hasonló keresztanalógiát ismerünk, főleg a hor
dozható keresztek köréből, de felsorolásuktól el
tekintünk. 

Kincsleletek és sírleletek között közismertek az 
ún. aranylemez keresztek (Goldblattkreuze), me
lyek előfordulása Közép- és Nyugat-Európában 
és a Mediterraneum területén gyakori . Közülük a 
toledói tar tomány területéről, Guarrazarból szár
mazó kincslelet két keresztjét idézzük a tihanyi 
kereszt párhuzamaként. Itt nem a méretbeli, ha
nem a formai hasonlóság meglepően egyező. E 
kisméretű aranylemez keresztek, fogadalmi tár
gyak, latin nyelvű feliratokkal és csüngőkkel 
vannak díszítve. Noha görög kereszt t ípusúaknak 
határozta meg őket Hayo Vierck, mi nyújtott gö
rög keresztként hasonlítjuk össze. A Justinus-

kereszt arányait követik és alakjuk is nagyon 
hasonló, koruk a VII. századra tehető.102 

A kisméretű keresztek legnagyobb csoportját 
alkotják az ereklyetartó mellkeresztek. Lovag 
Zsuzsa által közölt magyarországi példányok 
szentföldi típusai között is vannak megközelítően 
nyújtott görög kereszt alakúak, noha vaskos, 
tömzsi formájuk párhuzamként nem említhető. 
Korukat a XI. századi szentföldi zarándoklatok 
idejével azonosítja.103 

A ravennai San Vi tale-templomban több nyúj
tott görög kereszt ábrázolás látható, itt csupán a 
presbitérium északi fala árkádjának az egyik osz
lopfőjén lévő keresztet említem,104 és azt a VI. 
századi, áttört díszítésű, téglalap alakú márvány-
faragványt, melynek közepén is ilyen kereszt 
van. 05 Franciaországban, Vendé-ban a challans-i 
régi templom 1900. évi bontásánál egy faragott 
követ találtak, melynek a felületén egy olyan 
nyújtott görög kereszt látható, mely arányaiban 
nagyon hasonlít a tihanyihoz, kora a VI. századra 
keltezhető.106 

A mozaikalkotásokon is szép példák fedezhe
tők fel. Cipruson Kitiben a kora középkori Isten
anya-templom VI—VII. századi apszismozaik
ján a Mihály és Gábriel angyal között álló Ma
donna feje feletti ,,Éagia Maria" görög felirat 
három kis keresztje közül az első szabályos nyúj
tott görög kereszt, míg a többi latin.107 

A nyújtott görög keresztekre számos példát 
találunk Steenbock tanulmányában, melyben a 
kora középkori könyvkötészet díszítéseit tár
gyalja. A téglalap alakú kötéstáblákra szerkesz
tett díszítések szimmetriarendje eleve a nyújtott 
görög keresztet teremti meg. A felület közép
pontja és az egybeszerkesztett kereszt metszés
pontja egybeesnek, s így a kompozíció a szim
metrikus keresztre épül. Ennek legrégibb példája 
Theodolinde longobard királyné által alapított 
evangéliumos könyv díszkötése a monzai S. 
Giovanni Battista-bazilika kincstárában. A VII. 
század első negyedében készült munkán a kereszt 
végei V alakban szétállnak.108 A tihanyi kereszt
hez hasonló, ívelten széthajló szárú kereszt lát
ható a lindau-i evangéliumos könyv régebbi fe
dőlapján.109 

A HORDOZHATÓ KERESZTEK, 
MINT MÉLTÓSÁGJELZÖ JELVÉNYEK 

Az említett példákkal igyekeztünk bizonyítani, 
hogy ez a kereszttípus a kora középkorban álta
lános, és a művészet szinte minden területén 
megtalálható, így tihanyi előfordulása arra fi
gyelmeztet, hogy ez a forma hazánkban a XI. szá
zadban él. 

A már említett Justinus-kereszt a döntő bizo
nyíték, hogy ezt a keresztet nyélre tűzve is ké
szítették, tehát hordozható keresztként is hasz
nálták. Erre szép példa látható többek között 
azon a bizánci pecséten (17. ábra), mely II . Jus
tinian és IV. Tiberios társuralkodókat ábrázolja 
a VIII . század elején, ahogy egy nyújtott görög 
keresztet nyelénél fogva közösen tartanak. 10 A 
nyél és a kereszt között kettős nódusz figyelhető 
meg (16. e ábra). Ugyanilyen hordozható kereszt-
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ábrázolás van egy másik uralkodópár VII I . szá
zadi töredékesen megmaradt pecsétjén."1 A két 
társuralkodó keresztje császári at tr ibútumot je
lent, egyházkormányzati hatalmat reprezentál. 

A nyeles, tehát a hordozható keresztek ábrázo
lására is — amikor a nyél és a kereszt nemcsak 
együtt jelenik meg, hanem rendeltetésszerűen, 
használat közben —, felsorolunk néhány példát, 
melyek már önmagukban is jelzik a je lvény kü
lönleges jelentőségét. 

A nyélre tűzött kereszt a római és a bizánci 
császárság labarumának keresztény megfelelője. 
Tudjuk, hogy először Konstantin császár tűzte fel 
a keresztet a császári sas helyére, s attól kezdve 
fokozatosan a győzelem jelévé válik, ez jelké

pezi a halál legyőzőjét, a feltámadt Krisztust ."2 

A keresztnek győzelmi jelként való ábrázolásá
val nincs lehetőségünk foglalkozni, mert szinte 
felmérhetetlen mennyiségben található, különö
sen a pénzeken, ha csupán Sabatier műveit tanul
mányozzuk át. A hosszú szárú, tehát a nyeles ke
reszt Victoria kezében a korai időkben éppen 
olyan természetes, mint később, amikor fokozato
san az uralkodók kezében látjuk. Itt természete
sen a kereszt jelentéstartalma bővül, majd kissé 
módosul anélkül, hogy eredeti, győzelmi szimbó
lumát elveszítené, kultusza a kora középkorban 
már nem marad az egyházi liturgia keretei kö
zött, átmegy a világi uralmi szimbolikába, ahol 
méltóságjelző szerepet kap, használója Krisztus-
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16 a—e. ábra. а = I. András király sírlapján lévő hordozható kereszt; b = a római San Clemente-bazilika alsó 
templomának előcsarnokában lévő freskó pápai keresztje; с = az ún. Barberini diptichonon látható kereszt; d = a 
Justinus-kereszt (Crux Vaticana); e = II. Justinian és IV. Tiberios bizánci társuralkodók pecsétjén lévő kereszt 

Abb. 16. a = Das auf der Grabplatte von König Andreas I. befindliche Vortragekreuz; b = Das Papstkreuz auf 
dem Fresko in der Vorhalle der Unterkirche der Basilika San demente in Rom; с = Das Kreuz auf dem sogenann
ten Barberini Diptichon; d = Das Justinus-Kreuz (Crux Vaticana); e = Das Kreuz auf dem Siegel der byzantinischen 

Mitherrscher Justinian II. und Tiberios IV. 



17. ábra. II. Justinian és IV. Tiberios bizánci társural
kodók pecsétjén a két császár hordozható keresztet, 
méltóságjelvényt tart a kezében 
Abb. 17. Auf dem Siegel der byzantinischen Mitherr
scher Justinian II. und Tiberios IV. halten die beiden 
Kaiser ein Vortragekreuz, ein Würdezeichen, in ihren 
Händen 

hoz kötődik,, annak földi helyettese: Vicarius 
Christi lesz. 

A nyélre tűzött kereszt korai tiszteletének szép 
példái találhatók az ún. palesztinai olajosampul
lákon. A Meroving-kor Rajna-vidéki síremlékei-

18. ábra. I. Heraclius (610—641) rézpénzén a császári 
felségjelvényekkel felruházott bizánci uralkodó látható: 
hordozható kereszt, keresztes korona, keresztes glóbusz 
Abb. 18. Auf dem Kupfergeld von Heraclius I (610— 
641) ist der mit den kaiserlichen Hoheitszeichen ausge
stattete byzantinische Herrscher zu sehen: Vortrage
kreuz, Kreuzkrone, Kreuzglobus 

ről szóló tanulmányában К. Böhner is idézi az 
egyik palesztinai ampullá t ," 3 melyen nyélre tű
zött görög kereszt látható, kifelé szélesedő ke
resztszárakkal. 

Bizánci pénzeken a nyeles kereszteknek szinte 
egész fejlődéstörténete nyomon követhető. A 
Sabotier által rendszerezett éremanyagban sok 
olyan ábrázolás látható, melyen az álló alak jobb
jában vele azonos, vagy tőle alig eltérő méretű 
nyeles keresztet tart sima vagy gyöngyözött 
díszítésű nyéllel. Némely esetben még az is jól 
kivehető, hogy a kereszt szárai végeik felé szé
lesednek. Mint a császári hatalom jelvénye, tű
nik fel a nyeles kereszt, már I. Heraclius 
(610—641) császár rézpénzén."4 A koronás ural
kodó jobbjában a keresztet tartja, baljában pe
dig a keresztes glóbuszt (18. ábra). I. András ki
rály kortársának, Konstantinos Monomachos 
császárnak az aranypénzén az uralkodó mellké
pes ábrázolásán " 5 jobbjában rövid nyeles ke
reszt látható; nyújtott görög kereszt ez is (19. 
ábra). 

19. ábra. Konstantinos Monomachos (1042—1054) 
aranypénzén a koronás császár jobbjában nyújtott, 
görög kereszt látható 
Abb. 19. Auf dem Goldgeld von Konstantinos Mono
machos (1042—1054) ist in der Rechten des die Krone 
tragenden Kaisers ein gedehntes griechisches Kreuz zu 
sehen 

Nemcsak Bizáncban méltóságjelvény a nyeles 
kereszt, hanem a nyugati kereszténység területén 
is, ezt bizonyítják a XI. századi angol és skandi
náv uralkodók pénzein látható ábrázolások is. 
III. Edward (1042—1066) angol király — I. And
rás kortársának — H-típusú dénárján a trónon 
ülö koronás uralkodó jobbjában nyeles keresz
tet, baljában keresztes glóbuszt tart 16 (20. ábra). 
A másik kortárs, a svéd Swend Estridsson 
(1047—1076) dénárján az uralkodó jobbjában 
nyeles kereszt, baljában pedig glóbusz látható 
kettős kereszt te l" 7 (21. ábra). 

Az említett párhuzamok egyértelműen bizo-
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20. ábra. Edward (1042—1066) angol király dénárján a 
trónoló uralkodó hordozható keresztet tart jobbjában 
Abb. 20. Auf dem Denar des englischen Königs Edward 
(1042—1066) hält der auf dem Thron sitzende Herrscher 
ein Vortragekreuz in seiner Rechten 

nyitják, hogy a keresztény uralkodók egyik 
méltóság jel vénye a nyeles kereszt volt. 

Hasonló példákat említhetünk a Karoling-kor
ból, a képzőművészeti alkotások köréből. A mi
lánói S. Ambrogio dóm ún. arany oltárának elő
oldalán ovális keretben látható a Maj estas Do
mini, a trónoló Krisztus, akit világi uralkodóként, 
trónszéken ülve ábrázolnak: jobbjában nyeles 
keresztet ta r t . " 8 Ez a 840 körül készült, valószí
nűleg észak-alpesi mestertől származó munka is 
igazolja, hogy a keresztszimbolika a világi és az 
egyházi témájú ábrázolásokban szinte azonos 
tartalmat fejez ki. Jól példázza ezt a XI. század 
második feléből származó Werdeni psalterium, 
a zsoltároskönyv egyik csodálatos képe, melyen 
mandorlában látható a feltámadt, győzelmes 

21. óbra.Swend Estridsson (1047—1076) svad király dé
nárján az uralkodó hordozható keresztet tart jobbjában 
Abb. 21. Auf dem Denar des schwedischen Königs 
Swend Estridsson (1047—1076) hält der Herrscher ein 
Vortragekreuz in seiner Hand 

Krisztus álló alakja, feje mögött keresztes dics
fény, jobbjában nyeles kereszt, baljában 
könyv. A sima nyélen lévő görög kereszt szá
rai ívesen hajlanak kifelé. Az ábrázolás szinte a 
Karoling-kor szellemét idézi (22. ábra). 

A klosterneuburgi bazilika ún. Verduni 
Miklós-oltárának remek képsorozatában a Hús
véti Bárány (Agnus Pascalis) című képen a kő-
koporsóból feltámadó Krisztus mellett a golgota 
keresztje nyeles latin kereszt alakban látható120 

(23. ábra), s ugyanilyen kereszt látható az ítél
kező, törvényt ülő Krisztust ábrázoló képen is121 

(24. ábra). A trónoló Krisztus-ábrázolások közül 
még megemlítjük azokat, melyeken Krisztus bal
jában tartja a rövid, nyeles keresztet, mint pl. 
Theophanu apátnő evangeliumos könyvének 
trébelt aranylemez borítóján látható. Ez a nyu
gat-németországi, a XI. század első feléből szár
mazó munka az esseni Münster kincstárának ki-

22. ábra. Majestas Domini-ábrázolás hordozható ke
reszttel, a győzelem jelével a Werdeni Psalteriumban 
Abb. 22. Majestas-Domini-Darstellung mit einem Vor
tragekreuz, dem Zeichen des Sieges, im Werdener Psal
terium 
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23. ábra. A klosterneuburgi bazilika Verduni Miklós
oltárának Agnus Pascalis-ábrázolása a feltámadást je
lentő győzelmi jelvénnyel, a golgotakereszttel 
Abb. 23. Die Agnus-Pascalis-Darstellung auf dem Altar 
des Nicolaus von Verdun in der Basilika von Kloster
neuburg mit dem die Auferstehung bedeutenden Sieges
zeichen, dem Golgatha-Kreuz 

emelkedő műtárgya.122 Szinte azonos megfogal
mazású a freckenhorsti Codex Aureus-ban az 
egész oldalas Majestas Domini-ábrázolás, melyen 
Krisztus rövid nyelű keresztet tart a baljában. A 
münsteri Staatsarchivban őrzött kódex képe 1100 
körül, illetve a XII. század elején készült.123 

Az eddig ismertetett ábrázolások világi ural
kodót, vagy a világi uralkodóként is ábrázolt 
Krisztust, továbbá a halálon győzedelmeskedő, 
feltámadt Megváltót mutatták be nyeles kereszt
tel. Most olyan képekre hívjuk fel a figyelmet, 
melyeken a hordozható, nyeles kereszt a legfőbb 
egyházi vezetőt, Róma püspökét, a pápát illeti. 
A római San Clemente bazilika IV. századi alsó 
temploma előcsarnokának (narthex) keleti falán 
lévő 1050—1100 között vagy talán a XI—XII. 
századfordulón készült freskó Szent Kelemen pá
pa relikviáinak ünnepélyes átvitelét (translatio) 
ábrázolja.124 A kép bal oldalán vonuló szerze
tesek, papok élén I. Miklós pápa halad teljes fő
papi díszben, két püspöki ruhába öltözött főpap 
között. A jobb oldali Szent Cirill, a bal oldali pe
dig testvére, Metód, aki jobbjában egy nyeles 
keresztet emel a magasba. Ez a pápai kereszt 
(25. ábra). A nyél felső végén nódusz látható, s 
ezen ül a nyújtott görög kereszt, szárai enyhén 
szélesednek végeik felé, mint a tihanyi kereszten 
(16. a és b ábra). A párhuzam kétségtelenül helyt
álló. Az alsó templom főhajója északi falán 
ugyanabban az időben készült Szent Elek legen
dáját ábrázoló freskón Bonifáciusz pápa mögött 

ugyanazt a nyeles keresztet láthatjuk, mint pápai 
méltóságjelvényt.125 

A freskó jelenetei fontos információt is tartal
maznak, melyre már Wilpert felfigyelt. A püs
pökökhöz csak pásztorbot tartozik, ruházatukon 
stóla látszik, a pápa ugyanakkor palliumot visel, 
és csak az őt illető nyeles kereszt, mint méltó
ságjelvény egészíti ki öltözetét.126 

A XI. században használatos pápai keresztet 
ábrázolja a freskó, tehát a gyakorlatban ennek 
analógiái használhatók fel témánkhoz. A Magyar 
Nemzeti Múzeumban van az a nyélre tűzhető ke
reszt, melynek az alakja szinte nyújtott görög 
keresztnek tekinthető és rendkívül hasonló a 
freskón" látható pápai kereszthez. Bárányné 
Oberschall Magda e kereszttípusról azt írja, hogy 

24. ábra. A klosterneuburgi bazilika Verduni Miklós
oltárának törvényt ülő Krisztus-ábrázolása a golgota
kereszttel 
Abb. 24. Die Darstellung des zu Gericht sitzenden 
Christus mit dem Golgatha-Kreuz auf dem Altar des 
Nicolaus von Verdun in der Basilika von Klosterneu
burg 

a „legrégibb, még XI. századi példányokon a ke
reszt végei felé szélesednek". 

A hildesheimi dóm 1015 előtt készült bronzka
pujának jobb szárnyán, a legfelsőbb mezőben 
lévő dombormű azt a jelenetet mutatja, amikor 
a feltámadt Krisztus találkozik Mária Magdol
nával. Az álló helyzetben ábrázolt Krisztus bal
jában olyan nyeles, görög keresztet tart, mely
nek végei alig észrevehetően a végeik felé szé
lesednek120 (26. ábra). A XI. század elején hasz
nált jelvény hiteles ábrázolás, és méreteiben 
megközelítően azonos Krisztus magasságával. Ezt 
a megfigyelésünket össze kell vetnünk azokkal az 
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eddig ismertetett keresztábrázolásokkal, amelye
ken álló alak tartja a nyeles keresztet. Ezeknél is 
azt tapasztaljuk, hogy a kereszt hossza és az alak 
magassága általában megegyezik. A tihanyi sír
kövem ábrázolt kereszt hosszmérete megfelel egy 
felnőtt férfi átlagmagasságának, tehát a méret is 
arra utal, hogy egy használatban volt méltóság
jelvény alakját másolta le, faragta ki a sírlapon 
a kőfaragó. 

Következtetésünk alátámasztására megemlít
jük még az ún. Ottokreuz-ot, másképpen régebbi 
Mathildkreuz-nak nevezett hordozható keresz
tet az esseni Münster kincstárából, mely arany
borítású és drágakövekkel díszített rajnai munka 
a 973—983 közötti időből. Rekeszzománcos aján
lási képén azt a jelenetet láthatjuk, amint Ottó 
herceg (dux) nyeles keresztet nyújt át húgának, 
Matild apátnőnek. Ez a kép annak bizonyítéka, 
hogy a kereszt az alapítás tényét fejezi ki.129 

Maga a drágaköves, s vele együtt az ismert többi 
három esseni, ún. körmeneti kereszt, méreteiben 
közel azonos a tihanyi méretével, az Ottokreuz 
44,5 x 29,5 cm mérete is alig pár centiméterrel 
tér el attól; alakjuk azonban latin kereszt. 

25. ábra. A római San Clemente-bazilika alsó templo
mának előcsarnokában lévő freskó részlete: I. Miklós 
pápa Cirill és Metód kíséretében hordozható pápai ke
reszttel 
Abb. 25. Detail aus dem Fresko in der Vorhalle der 
Unterkirche der Basilika San demente in Rom: Papst 
Nicolaus I. in Begleitung von Cyrill und Method mit 
dem päpstlichen Vortragekreuz 

26. ábra. A Mária Magdolnával találkozó feltámadt 
Krisztus nyeles keresztet tart jobbjában. A hildesheimi 
dóm 1015 előtt készült bronzkapujának jobb szárnyán, 
a felső képmezőben látható ábrázolás 
Abb. 26. Der Maria Magdalena treffende auferstandene 
Christus hält ein Schaftkreuz in seiner Rechten. Die 
Darstellung ist auf dem rechten Flügel des vor dem 
Jahre 1015 gefertigten Bronzetores des Doms zu Hildes
heim im oberen Bildfeld zu sehen. 

A KERESZTES SCEPTRUM 

Meg kell még emlékeznünk a rövid nyelű keresz
tekről is, melyek évszázadokon át mint sceptrum, 
kormánypálca voltak használatban, az ezredfor
duló előtt éppen úgy, mint utána. Mi csak azokra 
az ábrázolásokra kívánjuk a figyelmet felhívni, 
melyek a X—XI. századi ábrázolásokon találha
tók, és az apostolfejedelem, Péter személyéhez, 
mint az egyház első vezetőjéhez kapcsolódnak. 
A velencei San Marco kincstárában lévő, IL Ro
manos császár által 960 körül adományozott ke
hely egyik zománcképe Péter apostolt ábrázolja 
görög felirattal, baljában rövid nyelű keresztet 
(sceptrum) tart . '3 0 A jelvény nyújtott görög ke
reszt (27. ábra). 

A New York-i Metropolitan Museum of Art 
gyűjteményében lévő több bizánci médaillon 
egyikén is Péter apostol zománcképe látható, bal
jában rövid nyelű keresztet tart. A XI. századi 
munka Georgiából (Grúzia) származik, s nyújtott 
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27. ábra. Péter apostol zománc mellképe, baljában ke
resztes sceptrum (San Marco, Venezia) 
Abb. 27. Das Brustbild des Apostel Petrus aus Emaille, 
in seiner Linken hält er ein Kreuzzepter (San Marco, 
Venedig) 

görög kereszt van a nyélre tűzve, de közvetlenül 
a kereszt alatti rész horgony alakú131 (28. ábra). 

A magyar királyi korona alsó részén, az abron
cson látható Géza király (1074—1077) zománc 
mellképe132 eddig ismertetett Péter apostol-ábrá
zolásokhoz hasonló megjelenésben (29. ábra). Gé
za olyan rövid nyelű horgonyos keresztet tart 
jobbjában, mint a Georgiából származó médaillon 
Péter apostolának a bal kezében van. Maga a ke
reszt Gézánál is nyújtott görög kereszt. 

A Géza kezében levő keresztes sceptrumról 
már Darkó Jenő megállapította, hogy az nem ket
tős kereszt — mint azt némelyek vélték —, ha
nem olyan sceptrum (kormánypálca), melynek 
végén egy kereszt áll, a kereszt alatt pedig hor
gony van. Megállapítja, hogy ,,Géza király kezé
ben a koronán látható sceptrum nem egyéb, mint 
egy őskeresztény horgonykereszttel ékesített jo
gar", és ez a későbbi időben a szentek és az apos
tolok közül egyedül Péter kezében fordul elő. Gé
za despotes volt a császár szemében, ,,s így ő, 
mint a bizánci udvar despotese teljes joggal, és 
az udvari etikett szerint kapta kezébe a keresz
tes jogart".133 Darkó véleményével teljesen egye
zik felfogásunk Moravcsik téves, egykori elkép
zelésével szemben, mely szerint Géza „jobbjában 
kettős keresztet tart, amelynek alsó szára görög 
ómegához hasonló".134 Moravcsik később módosí
totta nézetét, mert évtizedekkel később már hor
gonykeresztnek nevezi.135 Géza keresztes sceptru-
mát Vajay Szabolcs hosszú nyelű töviskeresztnek 
(Stachelkreuz) nevezi, és ezt a despotes méltóság 
jelvényének, insigniumának tartja.136 Megállapí

tását az utóbbira csak helyeselhetjük, de a tövis
kereszt meghatározást nem tudjuk elfogadni. 

E vitatott kérdés lezárására megemlítem a ve
lencei San Marco-bazilika egyik aranymozaikján 
a Péter apostol ábrázolást. A mozaik a bazilika 
előcsarnokában van, a főhajótól északra lévő 
mellékhajó bejárata felett, félköríves keretben. 
Az apostol mellképes ábrázolása rövid nyelű ke
reszttel és kulccsal a bal kezében.137 A kétség
telenül sceptrumot, hatalmi méltóságot szimbo
lizáló jelvény végén a kereszt szinte megegyezik 
a már említett római San Clemente-bazilika fres
kóin látható pápai keresztekkel . Ez teljesen ért
hető, hisz azonos tartalommal rendelkeznek ezek 
az insignrumok, azonkívül korban is közel állnak 
egymáshoz. 

A novgorodi Szent Szófia-székesegyház számá
ra a XII . században készült ún. nagy Sión (temp-
lommodell), ennek egyik ajtószárnyán Péter 
apostos domborított állóképe látható, baljában 
keresztes sceptrumot tart három kulccsal össze
fogva.138 A csavart nyél végén nódusz van, felet
te félholdalak, s ebből emelkedik ki a nyújtott 
görög kereszt. Meg kell jegyeznünk, hogy a 12 
apostol közül csak Péternek van méltóságjelvé
nye, mely tán arra is utal, hogy a XII . században 
Keleten, Novgorodban is elismert volt a gyakor
latban Péter primátusságának a szerepe. Ez azt is 
jelentheti, hogy Kelet és Nyugat között nem sza
kadt meg a kapcsolat az egyházi művészetben. 
Figyelemre méltó az is, hogy a templommodell 
kupolájának a csúcsán is nyújtott görög kereszt 
van, végei felé szélesedő szárakkal. 

Valószínűleg konstantinápolyi munka az az V— 
VI. századi, elefántcsontból készült, ún. Barberini 
diptichon (Louvre, Párizs), melynek egyik szár
nyán két angyal között a feltámadt Krisztus mell
képe látható.1383 Baljában rövid, nyeles keresz-

28. ábra. Péter apostol zománc mellképe, baljában ke
resztes sceptrummal (Métropolitain Museum of Art, 
New York) 
Abb. 28. Das Brustbild des Apostel Petrus aus Emaille, 
in seiner Linken hält er ein Kreuzzepter (Métropolitain 
Museum of Art, New York) 
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29. ábra. Géza király zománc mellképe a magyar koro
nán, jobbjában horgonykeresztes sceptrummal (Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest) 
Abb. 29. Das Brustbild von König Géza aus Emaille auf 
der ungarischen Krone, in seiner Rechten mit einem 
Ankerkreuzzepter (Ungarisches Nationalmuseum, Bu
dapest) 

tet tart, mely méreteinél fogva sceptrumnak fog
ható fel, a valóságban azonban szabályos, hordoz
ható, hosszú nyéllel ellátott jelvény felső része. 
A sima, hengeres nyélre erősített köpün nódusz 
van, melyből nyújtott, görög kereszt nő ki, ívelő, 
kifelé szélesedő szárakkal. Formailag és részletei
ben is a tihanyi sírlap keresztjének tipológiai 
párhuzama (16 d. ábra). 

Következtetésünk: az ismertetett sceptrumok, 
kormánypálcák viselői világi uralkodók, illetve 
az egyház legfőbb vezetője, Péter apostol vagy 
utódai, a pápák. Méltóság- és hatalomjelző szere
pük van. A példák alapján a tihanyi nyeles ke
reszt szervesen ízül a királyi insigniumok körébe. 

A TIHANYI SlRLAP ANALÓGIÁI 

Az összehasonlító anyag bemutatása egyáltalán 
nem könnyű. A legfőbb ok, hogy ebből az időből 
nemcsak hazánkban, de Európában is alig isme
rünk eredeti sírlapot, és a meglévő példányok 
sem alkalmasak az összehasonlításra. A feldebrői 
XI. századi centrális templom ásatásai során Ko-
valovszki Julia az altemplomnak nevezett kripta 
nyugati végében lévő temetkezőhelyen tárt fel 
egy XI. századi sírt, melyet egy teljesen díszítet
len, felirat nélküli, nagyméretű, vastag kőlap fe
dett le.139 Az 1196-ban meghalt I I I . Béla sírját is 
díszítetlen kő fedte, de mindkettő a föld alatt 
volt. Ez a tény önmagában is igazolja, hogy ha
zánkban is megtalálható a temetkezésnek ez az 
egyszerű, szerény példája, melyre Nyugat- és 
Közép-Európában több példa van, de tőlünk dél
re is előfordul. 

Jugoszláviában, Pulától északra fekszik néhány 
kilométerre a Val Sudiga-Ъап feltárt Sz. Lucia
kápolna. Nartexének déli falán belül kőkoporsót 
fedett le egy nagyméretű téglalap alakú kőlap, 
melynek teljes felületébe be van vésve egy ún. 
talpas latin*kereszt, mint jel, MEMÓRIÁM HO
NORAT! felirattal a felső bal negyedben és a pa-
tibulom alatt görög alfa és omega betűk. Marusic 
a sírlapot a keresztmotívum alapján 700 körüli 
időre keltezi.140 

Az angliai Yorkshire területén fekvő Wharram, 
elpusztult középkori községben feltárták az egy
kori templom sírjait, több, kőlappal lefedett te
metkezést találtak. Az egyik téglalap alakú sír
lapon durván faragott latin kereszt látható, el
nagyolt, pr imit ív munka. A nehéz korhatározás 
miatt pontos keltezése lehetetlen, valószínűleg a 
normann megszállás előttre tehető,141 és jelentős 
személy, hűbérúr sírját fedhette. 

Butler összefoglaló tanulmányában közli, hogy 
Angliában East—Midland területén (Lincoln, 
Nottingham, Derby, Stefford, Leicester, Rutland 
és Yorkshire egy része) a középkori templomok
ban valaha nagyszámú sírkő volt, de ezeket több
nyire összetörték, másodlagosan beépítették ezért 
nagyon kevés maradt fenn belőlük. Ügy látszik, 
a normann invázió kevéssé volt hatással 1000 
előtt a helyi szobrászatra, ezért ez keltezési ne
hézségeket okoz. Az ún. bradfieldi egyenlő szárú 
kereszt, rajta gömböcskével olyan minta, mely a 
szabadon álló keresztből származik, ez pedig bi
zonyosan 1100 előttre keltezhető. Ilyen kereszt 
van a yorki Hooton Roberts-ben lévő, helyi ho
mokkőből készült sírlapon, melynek felülete 
ívelt, a plasztikusan kifaragott kereszt karjai pe
dig kifelé szélesednek. A sírlapot 1060—1100 kö
zötti időre keltezik142 (30. ábra). 

30. ábra. XI. századi angliai sírlap (York, Hooton 
Roberts) 
Abb. 30. Englische Grabplatte aus dem XI. Jahrhun
dert (York, Hooton Roberts) 
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Ismereteink szerint ez a sírlap — a rajta lévő 
keresztábrázolás szerint — egyik, nagyon közeli 
párhuzama a tihanyi sírlapnak. Keltezése szoro
san összefügg / . (Hódító) Vilmos 1066. évi nor
mann inváziójának az idejével, ugyanis az angol
szász keresztmotívum zavartalan UrvAábbélésének 
a tanúja<a yorki keresztes sírlap. Felületén kere-
telést láthatunk és ezen belül a plasztikusan ki
faragott kçreszt úgy helyezkedik el, hogy mind a 
négy vége átfedi a keretet (ellentétben a tihanyi
val) és a sírlap széléig ér ki. Kétségtelenül meg
állapítható, hogy itt egy hordozható, nyeles ke
resztet láthatunk szkematikus ábrázolásban. Iko
nográfiái elemzésére ki kell térnünk. A kereszt 
egyenlő szárú, tehát görög kereszt (crux graeca), 
szárai a végeik felé szélesednek, talpas kereszt 
formát mutatnak, a kereszteződésnél gömbszelet 
alakú gömböcskével. A kereszt alatt sima felületű 
nyél van, mely a vége felé enyhén szélesedik. A 
kereszt és a nyél csatlakozásánál nyélnél vasta
gabb gyűrűtag tátható, ez nyilván a nódusz, a ke
reszt felerősítését elrejtő alkotórész. Az ábrázo
lás arányai nem felelnek meg az eddig ismertetett 
nyeles keresztek arányainak, ennek okát a geo
metrikus stílusban kell keresnünk, mely a nor
mann hódítást követő első évtizedekben még za
vartalanul tovább élt. Sajnos a sírlap személy
hez kötéséről nem tudunk semmit, de egyáltalá
ban nem lehet kétséges, hogy jelentős személy, 
magas rangú vezető sírját fedhette. 

Ujabban W. Saal foglalkozott kora középkori 
sírlapok elemzésével, pontosabban a bizánci be
folyást vizsgálta az Ottó-kori sírlapokra. Vizsgá
latában Bernward hildesheimi püspök ( t 1022) 
278 x 123 cm méretű, szarkofágot lefedő sírlapjá
ból indul ki, és megállapítja, hogy életfából ki
növő hordozható kereszt van rajta, végén görög 
kereszttel.143 Foglalkozik a hordozható keresztek 
(Vortragekreuz) jelentőségével és sírlapon való 
ábrázolásukkal, és nagyon logikusnak látszóan 
arra a következtetésre jut, hogy a keresztény te
metéseknél szokásos keresztleszúrás a földbe az 
elhunyt sírjánál, a hordozható (Vortragekreuz) 
keresztnek a sírlapon látható ábrázolásával függ 
össze. Itt megjegyzi: , .Eigenartigerweise fehlt die 
Erde-Darstellung auf der Grabplatte für König 
Andreas I. von Ungarn ( f 1060)- In Tihany."144 

Saal félreérti a tihanyi kereszt ikonográfiái tar
talmát, noha tisztában van a keresztek méltóság
jelző szerepével, de nem látta meg benne a kirá
lyi felségjelvényt.145 Az Ottó-kori vésett mintájú 
sírlapoktól az egyetlen eltérő, plasztikus kereszt
ábrázolású példánynak véli a tihanyit, és kereszt
jét görög keresztnek nevezi, I. Andrást pedig Bi
zánc-barát uralkodónak mondja.146 

Mindjárt fel kell hívnunk a figyelmet, hogy 
van még egy másik plasztikus keresztábrázolású 
sírlap, mely az első magyar királyné, Gizella — 
I. (Szent) István király felesége — sírját fedi Pas-
sauban (31. ábra). A 154 cm hosszú, 54 cm szé
les és 30 cm vastag fehér mészkőből faragott sír
lap a niedernburgi, egykori birodalmi apácako
lostor templomának kápolnájában látható, az 
alatta lévő Gizella-sírt jelzi a padlón. Felette 1420 
táján jelképes sírépítmény (kenotáfium, Hoch
grab) készült gótikus stílusban egy nagyméretű 
sírlappal. Az említett alsó, eredeti, XI. sz. sírla

pon plasztikusan kifaragott, csavart nyelű hor
dozható kereszt van, rajta CRVX XPI (Crux 
Christi) és GISILA ABBATISSA feliratokkal. A 
kereszt vízszintes gerendáin egy-egy sas látható, 
felettük félköríves boltív és NON MAI (Nonis 
Maii) vagyis május 7. dátum, mely Gizella király
né elhunytának az időpontja. Gizella királyné 
férje halála után egy ideig még Magyarországon 
élt, de 1045-ben elhagyni kényszerült az országot. 
I I I . Henrik császár magával vitte Passauba, ahol 
Gizella bátyja, II. Henrik császár által birodalmi 
rangra emelt bencés apácakolostornak lett a fe
jedelemasszonya, s ezt jelzi a sírlap felirata. Pas-
sauban hunyt el 1055—1065 között, ott temették 
el, sírját 1908-ban régészeti ásatással feltárták, 
hitelesítették és azonosították a sírlappal. 148 

31. ábra. Gizella magyar királyné XI. századi sírlapja 
Passauban 
Abb. 31. Die Grabplatte der ungarischen Königin Gisela 
aus dem XI. Jahrhundert in Passau 
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Gizella sírlapján a tihanyihoz hasonló hordoz
ható keresztet láthatunk, mely császári, királyi, 
fejedelmi méltóság jel vény. Gizellát ez megillette 
részben császári ősei — melyre a két sasábrázo
lás is utal —, részben pedig magyarországi egy
házszervező tevékenysége miatt, mivel férje, I. 
István az uralkodásban társának tekintette a ki
rálynét. Gizellát tehát megillette az a jog, hogy a 
hordozható keresztet, mint méltóság jel vényt sír
lapjára faragják. 

Mindösszesen csak két csavart nyelű hordoz
ható keresztet, mint világi uralkodói méltóság jel
vényt ismerünk XI. századi sírlapokon s mind
kettő egy konkrét tárgynak — talán ugyanannak 
— a kőbe faragott ábrázolása. Ez nem lehet vé
letlen! E ponton elérkeztünk egy újabb kérdés
hez, az apostoli királyi cím, jelesen az apostoli 
kereszt, mint a magyar királyokat megillető jel
vény használatához. 

Mielőtt rátérnénk témánk tárgyalására, befeje
zésül néhány gondolatot kell szánnunk a tihanyi 
sírlap méreteire, illetve 191 x 52 cm méretű, kes
keny, téglalap alakú sírlap archaikus voltai a. 
Közismert ugyanis, hogy a XII . századtól eltűnő
ben vannak a keskeny sírlapok, és fokozatosan 
szélesednek.149 

A keskeny sírlap korai megjelenésére, helye
sebben korai használatára kitűnő példaként em
líthető a Trier melletti Ehrgang településről szár
mazó, Meroving-kori sírlap, mint a helyi romani-
zált lakosság hagyatéka.1 A 2 0 5 x 5 6 cm-es tég
lalap alakú, de szabálytalan szélű és lekerekített 
sarkú kőlap enyhén domború, felületén bekarcolt 
geometrikus formákból összeállított emberi ábrá
zolás látható, a fej felett pedig ugyancsak bekar
colt nyújtott görög kereszt látható a függőleges 
szár végződésein egy-egy talppal. Ez az egyetlen 
példa ugyan nem elegendő a keskeny sírlapok 
fejlődéstörténetének igazolására, noha több pél
dát is említhetnénk, mégis figyelemre méltó. 

AZ APOSTOLI KERESZT, 
MINT URALKODÓI MÉLTÓSÁGJELVÉNY 

Az irodalomban összefoglaló néven körmeneti 
kereszteknek nevezik általában a nyeles keresz
teket, azok funkciója esetenként más és más. Ku-
morovitz is felhívta a figyelmet, hogy a nyélre 
tűzött keresztnek, a crux processionalis-nak., ma
gyarul a körmeneti keresztnek több fajtája van, 
és ez az elnevezés funkciójuktól függött, mikor, 
milyen liturgikus célra használták. Tanulmá
nyunkban ennek a körmeneti , helyesebben: hor
dozható, nyeles keresztnek uralkodói méltóság-
jelvény funkciójával foglalkozunk, ezért szándé
kosan nem nevezzük crux processionalisnak a 
félreértések elkerülésére.1 5 2 

Eddigi fejtegetéseink során már megállapítot
tuk, hogy ezeket a nyeles kereszteket a legmaga
sabb rangú egyházi méltóságok (pápák), keresz
tény uralkodók, és Péter apostolfejedelem ábrá
zolásain láthatjuk, legfőképpen azonban a halált 
legyőző, a feltámadt Krisztushoz, a Karoling-kor 
és a kora román idő Majestas Dominijához kap
csolódik. Azt is megállapítottuk, hogy ez nem 
csupán jel, nemcsak szimbólum, hanem tárgyia

sult valóság, tehát funkciót betöltő tárgy volt, 
melyet a maga korában rendszeresen használtak. 

A XII . század elején lejegyzett Haitvik-legen
dából arról értesülünk, hogy István királynak 
Szilveszter pápa keresztet küldött apostoli tevé
kenységének kifejezésére és megengedte, hogy 
azt mint király, maga előtt vitethesse: ,,Crucem 
insuper ante regi ieiendam velut in Signum apos
tolatus misit.' Erdélyi fordításában: ,,ezeken 
felül a király előtt viendő keresztet is küldött, 
mintegy apostolsága jeléül". E kérdésben a prob
lémákat elsőnek Hóman tisztázta, amikor kimu
tatta, hogy „II . Sylvester pápa nem ajándékozha
tott Szt. Istvánnak kettős keresztet és nem jogo
síthatta fel i lyennek használatára, mert ő maga s 
vele korának egyetlen nyugati egyházfejedelme 
sem használt jelvényül kettős, hanem igenis hosz-
szú nyélre tűzött, hordozható, apostoli keresz
tet".1 E megállapításhoz csatlakozva, a kör
meneti keresztnek uralkodói méltóságjelvény
ként való használata miatt, valamint Hartvik szö
vege alapján is a hordozható vagy apostoli ke
reszt elnevezést használjuk. 

Hóman további megállapításait is elfogadjuk, 
mert saját kutatásaink is erre az eredményre ve
zettek: , ,XII—XIII. századi forrásainkból kétség
telenül bizonyítható, hogy a magyar királyokat 
megillette — a hagyomány szerint Szt. István óta 
s a pápa adományából — az apostoli kereszt 
használatának joga, melyet ünnepélyes alkalmak
kor előtte hordoztak. Ez a kereszt történeti, arc-
haeológiai és numizmatikai emlékeink tanúsága 
szerint csupán a hordozható egyes kereszt lehe
tett."155 így összegezi eredményeit : ,,Forrásaink 
alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar királyi 
hatalom jelvénye a XI. század közepe óta kimu
tathatóan — tehát minden bizonnyal Szt. István 
óta — a nyélre tűzött, hordozható egyes apostoli 
kereszt volt, melyet III. Béla cserélt fel a kettős 
kereszttel." ,,Az országalma és hordozható ke
reszt a pénzeken e korban már nem egyházi szim
bólum, hanem a keresztény császári hatalom jel
vénye, a divatjátmúlt labarum helyett."156 Szük
ségesnek tartottuk és döntőnek e megállapításo
kat idézni, mert ikonográfiái elemzésünk és ösz-
szehasonlító vizsgálataink ezekkel teljesen egy
bevágnak. 

Vdczy Péter nagyon pontosan kidolgozta az 
apostoli király és a hordozható kereszt szerepét, 
és tovább építette Hóman megfigyeléseinek ered
ményeit.157 István királynak nem volt szüksége 
sem pápai felhatalmazásra, sem hordozható ke
reszt kérésére, hanem egyszerűen gyakorol ta az 
egyházkormányzati joghatóságot úgy, ahogy ez a 
német-római császároknál, s általában a keresz
tény uralkodóknál a jogszokás alapján természe
tes volt. Ekkor még nem okozott gondot senki
nek sem az invesztitúra, ennek gyakorlása a XI. 
század második felében vált egyre fontosabb 
problémává, mely VII . Gergely pápa és IV. Hen
rik császár között harccá élesedett. Csóka Lajos 
elmésen fogalmazta meg e helyzetet hazánk vi
szonylatában: „Hartvik így különleges pápai fel
hatalmazásra, privilégiumra igyekezett vissza
vezetni Szt. István és utódai egyházkormányzati 
ténykedését."158 A gregoriánus reform és azzal 
járó intézkedések nem érintik tihanyi témánkat, 

175 



hisz a Hartvik-féle adat egyértelmű: István ki
rály óta uralkodóink élnek egyházkormányzati 
jogukkal és használják a hordozható, nyeles ke
resztet, az ún. apostoli keresztet, mint méltóság
jelvényt. Ezeket a hordozható kereszteket Hóman 
felismerte Salamon pénzein és I. (Szent) László 
dénárjain.15* Gedai továbbmegy ennél, szerinte 
a kereszt felhasználása éremképelemként a kibo
csátó személy hatalmát hangsúlyozza, s a kibo
csátó a lehető legmagasabb jelvényt használta, 
„így kerülhetett a hosszú szárú kereszt is I. Lász
ló pénzeire, mint királyi jelvény."159 

A fenti gondolatmenetben felsorakoztatott pél
dák alapján nem lehet vitás, hogy az az András 
király, aki nagybátyja, István király államát kö
vetendő példának tekintette, élt is az apostoli ke
reszt használatával és méltóság jel vényként maga 
előtt vitette. 

Kézenfekvő ezután és logikus a következtetés: a 
tihanyi monostor kriptájában található sírkőla
pon lévő hordozható, nyeles kereszt a magyar ki
rályok egyházkor mányzati méltóság jelvénye, ez 
az ún. apostoli kereszt, pontosabban ilyen keresz
tet használt András, ilyen méltóság jelvényt vit
tek előtte ünnepélyes alkalmakkor. 

X—XI. századi forrásokból tudjuk, hogy az 
uralkodók útjaik, utazásaik alkalmával rendsze
resen magukkal vit ték uralkodói jelvényeiket, 
azt is tudjuk, hogy a nagyobb ünnepeket leg
többször családi monostoraikban szokták eltöl
teni. Ilyen alkalmakkor részt vettek az istentisz
teleteken és a monostori élet l i turgikus rendez
vényein, egyházilag szabályozott keretek között: 
a templomba vonuló király és családja előtt hor
dozható keresztet vittek. 

András halála hirtelen és váratlanul követke
zett be. Sírlapjának elkészíttetésére sem feleségé
nek, Anasztáziának, sem kiskorú gyermekeinek 
nem volt lehetőségük, hisz IV. Henrik császárhoz 
menekültek Béla, az új király elől. Ma már nem 
lehet megállapítani, hogy a sírlapot ki rendelte 
meg, ki adta a parancsot az elkészítésére. Nem 
látszik valószínűnek, hogy Béla, s valószínűleg az 
apátság sem, ők az eltemetést az alapítólevélből 
fakadó kötelességüknek megfelelően elvégezték. 
Marad az utolsó lehetőség: Béla rövid életű ural
kodása után a trónra lépő Salamon, illetve anyja, 
Anasztázia. így a gyermek uralkodó és az özvegy 
királyné együttesen rendelkezhettek erről. Ok 
adták meg az ikonográfiái programot a kőfaragó
nak, aki elkészítette a sírlapot és az uralkodói 
méltóságjelvényt, az apostoli keresztet kifaragta, 
rámásolta. Az alapítólevél szövegéből egyenesen 
és logikusan következik, hogy a ,,christianissi-
mus sceptrifer Andreas", ,,András a legkereszté-
nyebb jogarviselő" magyar király sírját saját in-
signiuma jelezze. Ezt más nem viselhette! Gon
doljunk az ún. Dukas-korona Géza-ábrázolására, 
a horgonykeresztes jogarra, az is csak a királyt 
illette! 

Már Czobor Béla foglalkozott a tihanyi alapító
levél hátoldalára felírt monostori leltárral, mely
ben az egyházi szerelvények között található egy 
aranyozott kereszt („una crux aerea deaurata"), 
mely szerinte „valószínűleg a processióknál elöl 
vitetni szokott, hordozható kereszt volt"160 (3. áb
ra). Nincs szándékunkban e keresztet a sírlapon 

kifaragott kereszttel azonosítani, sem funkcióját 
utólag találgatni, erre nincsen alapunk, Czobor 
feltevése elfogadható: liturgikus célt szolgált. Er
re annál is inkább gondolni kell, mert a balaton
füredi régi temető melletti középkori templom
rom "(Papsoka elpusztult temploma) feltárása al
kalmával a 6. sz. sírban Valter Ilona román kori 
körmeneti keresztet talált, mely megállapítása 
szerint a XI. század végén készülhetett, és ilyen 
kereszt elkészítésének feltétele megvolt a tihanyi 
apátságban, mivel volt aranyművese a monostor
nak.161 

E gondolatmenetet elősegíti és egészíti ki a 
szakirodalomban I. András (Endre) király tör
vénybe idéző ,,ércbilloga" néven ismert, bronzból 
öntött jelvény, melyet 1911-ben ajándékoztak a 
veszprémi múzeumnak. Ezt a 6 cm átmérőjű, szé
lén kis füllel ellátott kerek tárgyat Jakubovich 
Emil dolgozta fel, és nagy, európai összehasonlító 
anyaggal határozta meg korát, hovatartozását és 
rendeltetését162 (32. ábra). Kutatásai alapján vall
juk, hogy ez a Veszprém megyében felbukkant 
tárgy I. András király személyéhez kapcsolódik. 
Csábító gondolat lenne összefüggést feltételezni 
András tihanyi sírja és a billog Veszprém megyei 
feltűnése között, azonban nem rendelkezünk sem
miféle adattal, hogy a megyében hol találhatták a 
tárgyat, mert csak az ajándékozás tényét, és ide
jét rögzítették annak idején a múzeumban. Jaku
bovich és Rhé Gyula akkori múzeumigazgató kö
zött folyó egykori megbeszélésen sem tudták ezt 
megállapítani. A megoldást még bonyolítja, hogy 
egy ehhez teljesen hasonló példány rajza már Bél 
Mátyás könyvében is megjelent. — Jakubo-

32. ábra. I. András király törvénybe idéző jelvénye 
(Bakonyi Múzeum, Veszprém) 
Abb. 32. Das Landessiegel König Andreas I. (Bakony-
Museum, Veszprém) 
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vich szerint ez az első közlés, majd Pray György 
pecséttanában164 találkozott vele az olvasó (33. 
ábra). 

Bél könyvében, melyet Jakubovich is közöl, a 
két tárgy teljes hasonlósága vitathatatlan, csupán 
azonosságukra nincs kézzelfogható bizonyíté
kunk, de ez számunkra lényegtelen. Jakubovich 
kimutatta, hogy a tárgy I. András király viaszpe
csétjének kisebbített másolata lehet, András pe
dig I. (Szent) István király pecsétjének mintájára 
készíttette, aki pedig I I I . Ottó császár és II . Hen
rik német király uralkodásának első éveiben 
használt ,,trónképes felségpecsétjeit utánoztatta". 
I. András pedig tulajdonképpen ezzel ,,Szent Ist
ván királyunk pecsétjének ábrázolását is híven 
fenntartotta".165 

A mondottak alapján a sphragistikai összeha
sonlító vizsgálatok is igazolják, hogy András 
mennyire kötődött az államalapító Istvánhoz, s 
annak insignumait is tudatosan utánozta, használ
ta. Az említett billog a királyi trónon ülő uralko
dót ábrázolja fején koronával, baljában keresztes 
glóbusszal, jobbjában pedig kormánypálcával, 
sceptrummal (33. ábra), melynek végződése a 
rendkívül korrodeált tárgyon már nem látható 
pontosan (32. ábra). Annyi mindenesetre még vi
lágosan megállapítható, hogy a legendával kere
tezett részben a pálcáról két oldalra ívesen lehaj
ló ág van, a legenda területén a körirat REX és 
ANDREAS szava között homályosan egy kereszt 
vonalai még kivehetők. Ha összevetjük a Bél ál
tal közölt rajzot, akkor világosan láthatjuk, hogy 
a sceptrum keresztben végződik, alatta pedig két 
kis leveles faág van166 (33. ábra). Praynál még azt 
is olvashatjuk, hogy ő a tihanyi apátság alapító
levelén még látta a pecséttöredéket, és az nagyon 
hasonló volt a billogunk ábrázolásához.167 A bil-
logon András uralkodói insignumai közül a 
sceptrum pedig nagyon hasonló az ún. Dukas-ko-

33. ábra. I. András király jelvényének rajza Bél Mátyás 
és Pray György munkáiban 
Abb. 33. Die Zeichnung des Landessiegels König And
reas I. in der Arbeiten von M. Bél und G. Pray 

rónán látható Géza király sceptrumával, illetve a 
kor számos ábrázolásával. 

A tihanyi sírlapon lévő hordozható kereszt te
hát mindenképpen e korszak méltóság jel vénye. 
A magyar királyoknak ez az apostoli keresztje 
évszázadokon keresztül megmaradt méltóság jel
vényként. Okleveleink között is megőrződött e 
jelvénynek királyainkhoz való kötődése. IV. Béla 
királynak IX. Gergely pápához írt, 1238. június 
7-én, Zólyomban kelt leveléből tudjuk, hogy As
sen bolgár cár elleni hadjáratra készül és kéri az 
egyházfejedelmet, engedje meg neki a kereszt vi
telét az induló sereg előtt Magyarországon: 
„Item ut intra Ungariam, super ter ram Asoani 
procedentes, crucem novis et nostro exercitui 
anteferre liceat."168 Érdekes összehasonlításra 
ösztönöz bennünket a király kérése, ugyanis itt 
arról van szó, hogy egy idegen ország tervezett 
meghódítására a keresztet, mint a győzelem jel
vényét kívánja IV. Béla vitetni a sereg előtt. Az 
Észak apostolának nevezett Szent Anszgár169, a 
dánok és a svédek térítőpüspöke abban a kivált
ságban részesült a IX. század közepén, hogy IV. 
Leó pápa engedélyezte neki mint pápai legátusnak 
a hordozható pápai kereszt használatát.170 Ügy 
látszik, Béla, a fiatal uralkodó is hasonló pápai 
engedélyt kért, pedig erre a XI. században nem 
volt szüksége I. (Szent) Istvánnak és közvetlen 
utódainak. 

Merseburg! Thietmar krónikájában leírta, hogy 
I. Ottó császár hogyan töltötte a húsvéti ünnepe
ket, pontosabban az 972. évi virágvasárnapot 
Magdeburgban saját alapítású családi bazilikájá
ban, ahova halála után el is temették. ,,Namque 
solebat in sollemnitatibus universis ad vesperam 
et ad matutinam atque ad missam cum processione 
episcoporum venerabil i deinde caeterorum ordine 
clericorum cum crucibus sanctorumque reliquiis 
ac turribulis ad ecclesiam usque deduci."171 

A leírás tökéletesen visszaadja a Karoling-kori 
és az Ottó-kori egyházi és udvari szertartást, 
ahogyan ezt szemléltetően ábrázolja a már emlí
tett freskó a római San d e m e n t e bazilika alsó 
templomában. Thietmar leírásában kereszteket és 
füstölőket említ a császár templomba vonulásá
nál, nos a tihanyi monostor első leltárában is 
megvoltak ezek a tárgyak, méghozzá a kereszt 
aranyozott rézből készült, a füstölő pedig arany
ból, tehát a királyi udvar igénye szerint, nemes
fémből. Deér a Lothar kreuz mint hordozható ke
reszt vizsgálata során valószínűsíti azt a felte
vést, hogy a német királyok aacheni koronázása 
alkalmával már használták. A Coronatio Aquis-
granensis XV. századi párizsi kéziratában a koro
názandó király fogadásánál az aacheni székes
egyház előtt többek között hordozható keresztet 
is említenek. Véleménye szerint — éppen úgy, 
mint a bizánci császárnál, a normann uralkodók
nál és a magyar királynál — függetlenül az egy
házi vonatkozásától, úgy látszik, a kereszt a né
met királynak és császárnak a felvonulásán a 
szent lándzsával és a sasos sceptrummal együtt 
jelvény, méltóságjelvény volt: ,,Portatur ante 
eum sancta crux gravida lígni domini . . ,"172 

A hordozható keresztet maga előtt csak a pápa 
vitethette és ennek legkorábbi említése Anasta-
sius Bibliothecariusná\,UÓ IV. Leó pápa tudós tör
ténetírójánál bukkan fel először a IX. század kö-
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zepén: „Fecit isdem benignissimus Crucem 
auream: noviter et ipsa Crux, ut nos antiquitus 
est, Subdiakoni manibus ferebatur, ante equum 
praedecessorum Pontificum, quam Deo juvante in 
auro et argento ac gemmis melius renovavit".1 7 4 

Ezt a jogot csak a pápa adományozhatta, tehát a 
pápai legátusok is — mint Anszgár esetében is — 
csak felhatalmazással élhettek e kiváltsággal: 
,,Legati Apostolicae sedis honore crucis praefe-
rendae, a Romanis pontificibus concesso, utuntur 
jam inde a Christi saecolo nono . . ."175 

Úgy véljük, hogy ehhez a pápai joghoz a VII . 
Gergely-féle reform után különösen ragaszkodtak 
a pápák, és ez lehetett az oka annak, hogy /V. 
Béla királyunk is, mint fiatal uralkodó, kér te a 
kereszt előviteli jogát serege előtt, IX. Gergely 
pápától, akiről tudjuk, hogy erélyesen szorgal
mazta a keresztes hadjáratokat.176 

A kereszt elővitelének a joggyakorlata felfe
dezhető a keleti kereszténység területén is, így 
pl. a kijevi Ruszban világi uralkodóknál. Ez azért 
is fontos számunkra, mert I. András több mint 
egy évtizedet töltött. Kijevben Bölcs Jaroszláv 
nagyfejedelem udvarában, ott keresztelték meg 
és ott kapta — az előttünk ismeretlen pogány ne
ve helyett — az orosz Andrej vagy talán a görög 
Andreiasz nevet, mely az alapítólevélben a latin 
Andreas formában maradt ránk.177 Királyunk te
hát nemcsak a kijevi környezet erős hatása alatt 
élt, hanem sok tekintetben azonosulhatott is vele. 
Az ő idejében építtette apósa, Jaroszláv bizánci 
előkép alapján a kijevi Szófia-székesegyházat 
(1037—1061),178 így nyilván korán szerzett isme
reteket az uralkodói jogokról és kötelességekről. 
Megismerkedhetett olyan szokásjoggal is, melyre 
ugyan csak későbbi adatunk van, de nyilván már 
a XI. században is gyakorolták. A Lavrentyij-
krónika alapján A. V. Arcihovszkij megállapítja, 
hogy a kard fejedelmi méltóság jel vény volt — 
írja Lazarev a középkori orosz festészetről írt 
könyvében. Mikor III. Vszevolod fiát, Konsztan-
tyint Novgorodba küldte, hogy ott á tvegye az 
uralmat, keresztet és kardot adott neki, e szavak 
kíséretében: „Legyenek ezek védelmezőid és se
gítőid, a kard pedig bosszulod és oltalmazod, 
mert most, íme rád bízom az embereimet, hogy 
védelmezd meg őket az ellenségtől."179 

Ez a kép tökéletesen illik IV. Béla említett le
velében írtak mellé. Kétségtelen, hogy a kereszt 
a kijevi Ruszban is méltóságj el vény volt. 

A kereszt előviteli jogát már a középkorban 
kánoni előírások szabályozták az egyházban. Az 
érvényben lévő „Corpus juris canonici", a kul
tuszcselekmények eszközei és felszerelései feje
zetben a püspök liturgikus díszei és jelvényei kö
zül csupán a mellkeresztet (crux pectoralis) és a 
pásztorbotot (baculus, pedumferula stb.) említjük, 
mert a hordozható kereszt csak az érseket illette 
meg, mely fémből készült és az érseki tartomány
ban vitethette maga előtt.180 A kánoni jog világo
san elválasztja ettől a méltóságjelvénytől a kizá
rólag liturgikus célra használt körmeneti keresz
tet, mely a templomi felszerelések tartozéka.181 

A kánoni előírások tehát nem tették lehetővé, 

hogy apát hordozható keresztet használhasson, 
így jogi szempontból is el kell vetnünk azokat az 
alaptalan feltevéseket, hogy a tihanyi sírlapon 
apáti kereszt látható, és ezért nem a király sírj ele 
lenne. 

Egyházjogi elemzéssel a magyar királyi fő
kegyúri jog kialakulására is kitérünk. A keresz
tény uralkodó, tehát a király nemcsak az egyház
kormányzói hatalmat gyakorolta, hanem a főpapi 
hatalom hordozójának is tekintették: rex et 
sacerdos. Bánk József kánoni jogtörténész szava
it idézve „a középkori keresztény monarchiában 
az impérium fogalma Nagy Konstantin óta szinte 
elválaszthatatlan a sacerdotium fogalmától. A 
ponti iex maxi mus császári utódai és a VI. század 
óta megtért germán királyok egyaránt döntő be
folyást biztosítottak maguknak az egyházi ügyek 
intézésében . . . " Nyugati mintára szervezte meg 
a keresztény, magyar államot J. (Szent) István ki
rály is: püspökségeket, apátságokat alapított, fő
papokat nevezett ki. Bánk szerint Szilveszter pá
pa „a király előtt hordozható kereszt küldésével 
pedig apostoli térítő misszióját dokumentálta". 
„De íacto Magyarországon több-kevesebb vi ta 
közepette a főpapi székek betöltésénél évszáza
dok óta az apostoli király bemutatási, megneve
zési joga érvényesült."1 8 2 

Témánk szempontjából mellékes, hogy István 
király a főpapok kinevezésének és a hordozható 
kereszt használatának a jogát a pápától kapta, 
vagy pedig a nyugati uralkodók példája alapján, 
önállóan gyakorolta. Tény, hogy a XI. század 
utolsó harmadáig az invesztitúra nem volt alap
vetően lényeges probléma, casus belli-vé csak 
VII. Gergely pápa és IV. Henrik császár között 
vált. Abban mindenki egyetért , hogy István ki
rály missziós tevékenységéért , keresztény térí tő 
munkássága jeléül viselhette az „apostoli keresz
tet", mely valóban apostoli tevékenységének volt 
az attribútuma. Az 1046. évi pogány felkelés 
megsemmisítéssel fenyegette az egyházi szerve
zetet és a keresztény államot. I. András király 
Istvánt és államát példaképnek, mintának tekin
tette, a keresztény egyházszervezetet újjászer
vezte, és a német támadások ellen megvédte az 
országot, így a kor szokása szerint nem véletle
nül használta az alapítólevélben az invictus rex 
(legyőzhetetlen király) és a christianissimus 
sceptriíer (legkeresztényebb jogarviselő) cí
meket. 

* ## 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tihanyi 
apátsági templom XI. századi kriptájában van el
temetve I. András király és minden valószínűség 
szerint fia, Dávid herceg. A király sírjele az a 
mészkőből faragott sírlap, melyen egy csavart 
szárú, hordozható kereszt látható. A kereszt a ki
rály egyházkormányzói méltóságj el vénye, misz-
sziós tevékenységének attribútuma. Az ábrázolás 
részleteiben is annyira pontos, hogy a kőfaragó 
azt egy hordozható kereszt alapján formázta meg. 
így a sírlap keresztje megőrizte az I. András ál
tal használt jelvényt, az apostoli keresztet.183 
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ANDRÁS UZSOKI 

DAS GRAB KÖNIG ANDREAS I. IN TIHANY UND DIE 
IKONOGRAPHISCHEN BEZÜGE DER GRABPLATTE 

Aus der ältesten, im Original erhaltengebliebenen 
lateinischen Urkunde Ungarns, der Stiftungsurkunde 
der St. Benedektiner Abtei von Tihany, weiß man, daß 
König Andreas I. im Jahre 1055 neben dem Balaton (Plat
tensee) auf der Halbinsel Tihany eine Familiengrabstät
te anlegen ließ. In seinem Entschluß und seiner Verfü
gung folgte er der Rechtsausübung der Herrscher der 
Zeit der Karolinger und Ottos, in erster Linie aber dem 
Beispiel des ungarischen Königs Stephan I. (dem Heili
gen). Dieses Gewohnheitsrecht ist sowohl in der östli
chen als auch in der westlichen christlichen Welt in der 
alten Vergangenheit verwurzelt . Andreas I. folgte daher 
den Spuren der Kaiser von Byzanz, Karl des Großen so
wie der deutschen Herrscher. 

Der mittelalterliche christliche Herrscher spielte in 
Zeit nicht nur die Rolle des Vicarius Christi, sondern 
war auch der Servus Christi, da Demut und Genügsam
keit als Herrschertugenden galten. 

Für die Grabstätten der Herrscher können schöne Bei
spiele aufgezählt werden: das Grab Karl des Großen in 
Aachen, das Grab des deutschen Königs Heinrich I. in 
Quedlinburg, das Grab des Kaisers Otto I. (dem Großen) 
in Magdeburg, das Grab des Kaisers Heinrich II . in 
Bamberg usw. 

Auch die Grabstätten der ungarischen Könige lassen 
sich verfolgen. In einer Aufzeichnung aus dem XII .— 
XIII . Jahrhunder kann man folgendes finden: „Sanctus 
Stephanus sepultus Albe" = Stephan der Heilige wurde 
in (Székes)Fehérvár begraben; „Andreas in monaster, 
abas, de Tihan" = Andreas im Abteikloster zu Tihany; 
„Bela Sexar" = Adalbert in Szekszárd. Nach der Chroni-
con Posoniense ist Stephan in Fehérvár, Aba in seinem 
Kloster in Sár, Andreas zusammen mit seinem Sohn 
David in Tihany begraben, und Adalbert ruht in Szek
szárd. Die Chronici Hungarici Compositio saeculi XIV. 
und die ein Jahrhunder t früher entstandene Gesta Hun-
garorum des Simon de Keza bestätigen dies ebenfalls. 

Der diesbezügliche Teil der Gründungsurkunde der 
Abtei Tihany aus dem Jahre 1055 (Abb:l) lautet wie 
folgt: ,, . . .Unde itaque xpistianissimus sceptrifer And
reas iussu auctoritatiuo sub cartali testamento huius 
priuilegii exarar i edixit, thomo présente, seriatim 
monstrante, quisquid ad ecclesiam sancte marie sanc-
tique Aniani episcopi et confessoris in loco qui uulgo 
dicitur Tichon super Balatin, pro sua et coniugis, filio-
rum et filiarumque et omnium par en tum suorum uiuo-
rum siue defunctorum salute tradidit, in terris cultis et 
incultis, in uineis, in agriculturis, in seruis, in ancillis, 
in equis, in bubus, et ovibus et porcis, in apibus et ipsa-
rum custodibus, et in ornamentis eiusdem ecclesie 
honori pertinentibus . . . " Also: „Darum sagte Andreas, 
der allerchristlichste Zepterträger (König, Sceptrifer), 
mit seinem hochgeachteten Befehl daß unter dem Perga
mentzeugnis dieser Urkunde geschrieben werden soll, 
wie dieser Text von Zeile zu Zeile all das zeigt, was er 
der an dem Orte Tihany am Balaton befindlichen Kirche 
der Heiligen Maria und des Bischofs und Glaubensbe-
kenners, des Heiligen Anianus, für die Seligkeit seiner 
selbst, seiner Frau, Söhne, Töchter und aller lebenden 
und toten Verwandten übergeben hat: an bearbeitetem 
und unbearbeitetem Land, Wein, Geräten der Landbear
beitung, Knechten und Mägden, Pferden, Rindern, Scha
fen, Schweinen, Bienen und ihren Hütern und an zur 
Ehre der Kirche gehörendem Zierat . . .". 

Der Text der Urkunde paßt ausgezeichnet in die Ur
kundenpraxis des X.—XI. Jahrhunder ts und in die 
Ordnung der von den Herrschern geschaffenen Fami
lienklöster (Eigenkirchen) und Begräbnisstätten. Die 

Tatsache der Gründung wird durch den folgenden Satz 
eindeutig ausgedrückt: „Tradidit enim inibi gloriosus 
prefatus rex locum prescriptum in qua eadem insula 
scilicet fondata est ecclesia cum suis terminis quorum 
nomina sie adnotantur" . Also: „So hat der erwähnte 
ruhmreiche König den oben beschriebenen Ort wirklich 
übergeben, auf der selbigen Insel — wo die Kirche 
gegründet wurde — zusammen mit seinen Grenzen, de
ren Namen so aufgezeichnet wurden." 

Die zu Beginn der 90 iger Jahre des XL Jahrhunder ts 
verfaßte Schenkungsurkunde des Sohnes Andreas L, des 
Dux David, bezeugt, daß für die Familiengrabstätte und 
die Abtei von Tihany der noch lebende Nachkomme 
sorgte (Abb. 2). 

Eine der frühesten bekannten Quellen der familiären 
Beziehugen und dynastischen Heirat von Andreas ist 
das Scholion der Gesta von Adamus Bremensis aus dem 
XL Jahrhunder t : „Haroldus rex Norwegiae a Graecia 
regressus, filiam regis Ruziae Gerzlef, uxorem aeeepit. 
Alteram tulit Andreas, rex Ungarorum, de qua genitus 
est Salomon. Terciam duxit rex Francorum Heinricus, 
quae peperit ei Philippum". Also: „Harald, der König 
von Norwegen, nahm bei seiner Rückkehr aus Grie
chenland die Tochter des Königs (richtig: Fürsten) von 
Rußland zur Frau. Der König der Ungarn, Andreas, nahm 
die zweite mit sich, von der Salomon geboren wurde. 
Die drit te wurde vom König der Franken, Heinrich, 
geheiratet, welche ihm Philipp gebar." 

König Andreas I. starb im Jahre 1060 in Zirc im Ba-
kony-Gebirge. Sein Leichnam wurde im Kloster Tihany 
begraben. Die Tatsache des Begräbnisses wurde zum 
ersten Mal in der Urkunde des Königs Andreas IL aus 
dem Jahre 1211 aufgezeichnet, welche die Besitztümer 
der Abtei Tihany zusammenfaßte. Auch die Gesta von 
Simon de Keza, das Chronicon Posoniense und die 
Chronica Hungarorum von Thuröczy belegen die Tat
sache des Begräbnisses. Sogar die Chronik von Hein
ricus de Mügeln erwähnt es, und diese ist der älteste 
deutschsprachige Bericht von dem Ereignis: „Und starb 
in dem funfezehen (fünfezehenden) jar seins reichs (obiit 
anno regni sui deeimo quinto); und ist begraben in dem 
munster des heiligen sant Aniani daz er gepawt hett". 
Den ältesten ungarischen Bericht wiederum findet man 
in der Chronik von Gáspár Heltai. Die erwähnten 
Chroniken machen die Tatsache unanfechtbar, daß König 
Andreas I. im Kloster Tihany begraben wurde. 

Bei der Prüfung der zur Identifizierung seines Grabes 
bzw. der in der Krypta der Abteikirche von Tihany 
befindlichen Grabplatte dienenden Daten der Fachlitera
tur des XVIII . und XIX. Jahrhunder ts müssen die archä
ologischen Studienausflüge von Rudolf Eitelberger im 
Sommer 1854 und 1855 in Ungarn hervorgehoben wer
den, bei denen er auch die Krypta vermaß. Seine 
Erfahrungen schrieb er wie folgt nieder: „In seinem 
jetzigen Zustande macht sie einen sehr beengenden 
Eindruck und zeigt grobe Spuren der Vernachlässigung, 
trotzdem, dass sie der Sage nach ein ungarisches Königs-
grab beherbergt . Es befinden sich nähmlich in dieser 
Kirche zwei fast ganz gleich grosse Marmorplat ten, von 
denen Eine ganz und gar ohne Verzierung ist, die ande
re aber eine crux apostolica zeigt. Die Platte ist 6' lang, 
l ' / 2 ' breit. Das Kreuz in einer einfachen Umrahmung 
im Relief zusammen, bedeckt die ganze Fläche. Man 
hielt diesen Grabstein für das Grabmal des Stifters des 
Klosters, König Andreas, da seit den Zeichen Stephan 
des Heiligen, das apostolische Kreuz ein Ehrenzeichen 
des jeweiligen Königs von Ungarn „des Apostolischen" 
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war, das er sich, bei feierlichen Aufzügen, von einem 
Bischof vor t ragen zu lassen berechtigt war." (Abb. 4) 

In der ungarischen Fachliteratur beschäftigten sich 
Arnold Ipolyi, Flóris Romer und Imre Henszlmann mit 
der Grabplatte, wobei der letztere von ihnen die 
fachliche und richtige Feststellung von Eitelberger nicht 
übernahm, sondern behauptete, daß das auf der Grabplat
te befindliche Kreuz (Vortragekreuz) nicht das Würdezei
chen von. König Andreas ist, sondern einem altem Abt 
gehörte. Henszlmann lenkte mit dieser unbegründeten 
und falschen Mitteilung einen Teil der Forscher für ein 
Jahrhundert lang in eine falsche Richtung und beein
flußte die späteren Feststellungen. Das Ziel dieser Studie 
ist mit der Enthüllung der objektiven Forschungsge
schichte die Überprüfung der Authentizität des Kö
nigsgrabes und der Grabplatte von Tihany und weiter
hin die ikonographische Analyse und Erläuterung der 
Bedeutung des auf der Grabplatte befindlichen Vortra
gekreuzes. 

Die Abtei ließ die unter dem Altar der Abteikirche 
befindliche königliche Grabstätte, die Krypta (welche 
die frühere Literatur fälschlich als Unterkirche beschrie
ben hat), während der Renovierung des Klosters im 
Jahre 1889 mit guter Absicht, aber unsachgemäß „resta
urieren" (Abb. 6) und ausgraben. Über diese Arbeiten 
erschienen einsilbige und nicht eindeutige Berichter
stattungen. Diese berichten von einem aus Steinplatten 
zusammengesetzten Grab, in dem Skelettreste gefunden 
wurden, die man mit Andreas I. in Zusammenhang 
brachte. Über die gegenwärtig bekannte Grabplatte 
wird geschrieben, daß sie in der südlichen Wand der 
Krypta eingemauert ist. Diese Feststellungen tauchen 
in veränderlicher Auffassung in der späteren wis
senschaftlichen und Fremdenverkehrsl i teratur auf. Die 
fachlichen, eindeutigen und richtigen Darstellungen 
von László Erdélyi (Abb. 7) und Rémig Békefi gewährlei
steten das Fortleben der Feststellung von Eitelberger. 

Im Jahre 1953 führten das Landesdenkmalamt und 
das Ungarische Nationalmuseum gleichzeitig die fach
gerechte architektonische Erforschung und Ausgrabung 
der Krypta sowie die Wiederherstel lung ihres Innen
raumes entsprechend dem Zustand im XI. Jahrhunder t 
durch. Die Arbeiten wurden von Géza Entz, József Cse-
megi und Gyula László geleitet und von Emese Nagy 
und Ernő Szakái geführt. Während der Ausgrabungen 
wurden mehrere neuzeitliche Skelettgräber freigelegt 
und in dem im südlichen Nebenschiff befindlichen, in 
einen Geyseritkalksteinfelsen gehauenen Grab in einem 
mit Steinplatten zusammengesetzten und abgedeckten, 
sekundär verkleinerten „Sarg" Schädel- und Längs
knochenreste gefunden (Abb. 8). Nach den Feststellun
gen der Wissenschaftler wurden diese vermutlich wäh
rend der Ausgrabungsarbeiten im Jahre 1889 an diesen 
Platz gelegt. Das Grab und die darin gefundenen Kno
chen gehören zum König Andreas I. 

Nach der Ausgrabung wurde das Interesse sowohl in 
der Fachliteratur als auch in den Ausgaben des Frem
denverkehrs lebhafter, vor allem auch deshalb, weil der 
Fremdenverkehr von Tihany zusammen mit dem inter
nationalen Fremdenverkehr des Balaton von der zweiten 
Hälfte der fünfziger Jahre an sprunghaft anstieg und 
internationale Maße annahm. Antal Kampis beschäftigte 
sich mit dem Grab und mit der Grabplatte, wobei er 
aber die letztere falsch bewertete. Die Identifizierung 
der Grabplatte und die ikonographische Bedeutung des 
auf ihr befindlichen Vortragekreuzes wird von István 
Gedai mit historischen und münzenkundlichen Argu
menten bestätigt, er bringt sie mit Andreas I. zusam
men und faßt die Kreuzdarstellung als königliches 
Würdezeichen auf. Die Auffassung von Eitelberger, 
Erdélyi, Békefi, Gedai usw. wurde von uns schon früher 
in der Nr. 16 dieser Ausgabe (1982) mit dem Titel „Das 
Grab Giselas, der ersten Königin Ungarns" mit archäo
logischen, ikonographischen und auf Vollständigkeit 
bedachten historischen Daten weiterentwickelt . In un

serer vorl iegenden Studie fassen wir die Ergebnisse un
serer Forschungen zusammen. 

Das Grab wurde 1953 zusammen mit den Knochen
resten in das Mittelschiff der Krypta von Tihany— 
aller Wahrscheinlichkeit nach an seine ursprüngliche 
Stelle — zurückgestellt und mit der Grabplatte zuge
deckt. 

Die Grabplatte wurde aus feinkörnigem weißen Kalk
stein gefertigt und stellt eine sorgfältige Steinmetz
arbeit dar. Sie ist verwit ter t und an ihren Rändern 
stark abgebrochen. Ihre Daten sind — an den erhalte
nen Rändern gemessen — die folgenden: 191,5 cm lang, 
52—53,5 cm breit. Ihre Stärke beträgt aufgrund der Fo
toaufnahmen der Ausgrabung von 1953 etwa 15 cm. 
Vor der Wiederherstel lung war die Oberfläche der 
Grabplatte mit einer starken, mehrschichtigen Farb
schicht bedeckt, und deshalb konnte man die Darstel
lung des auf ihr befindlichen Vortragekreuzes nicht 
klar sehen (Abb. 9—11). Der Rand der länglichen recht
eckigen Grabplatte ist der gegenüber dem inneren 
Feld höhere Rahmen. Auf dem tiefer liegenden ebenen 
Innenfeld ist in dessen Längsachse ein Vortragekreuz 
mit spiralförmig gedrehtem Schaft plastisch herausge
meißelt. Seine Gesamtlänge beträgt 169,1 cm, ist also 
von Menschengröße. Der Kreuzteil des Vortragekreuzes 
ist von der From eines griechischen Kreuzes, dessen 
senkrechter Teil (43 cm) länger als der waagerechte 
Teil (33 cm) ist, beide sich aber symmetrisch schneiden. 
Die Kreuzteile verdicken sich zu ihren Enden hin. 
Zwischen dem Kreuz und dem Schaft befindet sich ein 
„Nodus" von der Form einer zusammengedrückte Kugel. 
Am oberen und unteren Ende des Schaftes ist je eine Tül
le ausgemeißelt, der Schaft selbst ist von spiralartig ged
rehter Form (Abb. 12—15). 

Die ikonographischen Analogien der Kreuzdarstel
lung von Tihany lassen sich von der Antike an auf 
allen Gebieten der Kunst auffinden. Die auf dem Schaft 
befindliche Kreuzform kann weder als lateinisches 
Kreuz (crux latina) noch als griechisches Kreuz (crux 
graeca) angesehen werden, da die Ikonographie die 
Kennzeichnung dieser Form noch schuldig ist. Dieser 
Kreuztyp wird von den Forschern nach individueller 
Auffassung in den Typ der lateinischen oder grie
chischen (byzantinischen) Kreuze eingereiht. Aus ar
beitsmethodischem Gesichtspunkt und zur Vermeidung 
von Mißverständnissen nennen wir es gedehntes grie
chisches Kreuz, crux graeca oblonge, und bringen da
mit zum Ausdruck, daß der senkrechte Teil des Kreu
zes, das Palum, länger als der waagerechte Teil, das 
Patibulum, ist, die beiden Teile sich aber in der Mitte 
— also symmetrisch — schneiden. 

Von ähnlicher Form wie das Kreuz von Tihany ist 
das in der Schatzkammer der römischen Kirche Sankt 
Peter befindliche Just inuskreuz (Crux Vaticana) aus 
dem VI. Jahrhundert . Seiner Form nach ist es zwar ein 
Kreuz lateinischen Typs, aber seine Form und seine 
Maße stehen denen des Kreuzes von Tihany sehr nahe, 
und irgendwann war dies auf einen Schaft aufgesteckt 
ebenfalls ein tragbares Majestätszeichen (Abb. 16/d). 
Ähnliche Formen wie in Tihany kann man auch unter 
den frühmittelalterlichen Goldblattkreuzen finden. Wir 
treffen den Typ des gedehnten Kreuzes auf einem 
Säulenkapitell des Presbyteriumteils der Kirche San Vi
tale in Ravenna oder auf den Mosaikbildern aus dem 
VI—VII. Jahrhundert in der Kirche der Gottesmutter 
in Kiti auf der Insel Zypern. Die vielleicht schönsten 
Parallelen zu den gedehnten griechischen Kreuzen hat 
die frühmittelalterliche Buchbinderei auf jenen Ein
banddeckeln aufbewahrt, in die liturgische und Evan
gelienbücher eingebunden sind. 

Das auf der Grabplatte von Tihany befindliche Vor
tragekreuz erfüllte die Rolle eines Würdezeichens. 
Dafür dient nicht nur das schon erwähnte Justinus
kreuz als Beispiel, sondern es verweist darauf auch das 
auf einen Schaft gesteckte Kreuz auf dem Siegel der 
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byzantinischen Mitherrscher Justinian II . und Tiberios 
II. (Abb. 17), dessen Form ein gedehntes griechisches 
Kreuz ist (crux graeca oblonga). Das auf einen Schaft 
gesteckte Kreuz ist das christliche Gegenstück zum 
Labarum des römischen und byzantinischen Kaiser
reiches, also das Zeichen des Sieges. So wird es auf den 
zeitgenössischen Geldmünzen von Byzanz bis Nord
europa dargestellt (Abb. 18—21), aber schon mit einem 
erweiterten Bedeutungsinhalt: seine Bedeutung ist nicht 
nur das Siegeszeichen, sondern das Würdezeichen des 
weltlichen Herrschers, der sich als Herrscher auf Erden 
an Christus bindet, dessen Stellvertreten, Vicarius 
Christi, ist. Diese Kreuzdarstellungen mit Schaft kann 
man auf der Majestas Domini Darstellung des so
genannten Goldenen Alters im Dom S. Ambrogio zu 
Mailand finden, weiterhin auf einem Bild des Werdener 
Psalteriums (Psalmbuches) sowie auf der Bildfolge des 
Altars von Nicolaus von Verdun (Verduner Altar) in 
der Basilika zu Klosterneuburg (Abb. 23—24). Mit ähn
licher Bedeutung kommt es auf dem aus Goldblatt ge
fertigten Einband des sogenannten Evangelienbuches 
(Evangelistar) der Äbtissin Theophanu vor, das sich in 
der Schatzkammer des Essener Münsters befindet, oder 
im Freckenhorster Codex Aureus (Münster, Staatsar
chiv). 

Auch in der kirchlichen Symbolik besitzt das auf 
einen Schaft gesteckte Kreuz (Vortragekreuz) eine 
wichtige Rolle als Würdezeichen, das den höchsten 
kirchlichen Würdet rägern , — dem Bischof von Rom, 
dem Papst — gebührte. Das ausdrucksvollste Beispiel 
dafür findet man auf einem Fresko in der Narthex der 
sogenannten Unterkirche aus dem IV. Jahrhunder t in 
der Basilika San Clemen te in Rom (Abb. 25), das die 
feierliche Überführung der sterblichen Überreste des 
Papstes Clemens des Heiligen darstellt. Der Papst Ni
colaus I. schreitet zusammen mit dem Heiligen Cyrill 
und dem Heiligen Method an der Spitze der Prozession 
und in der Hand von Method ist das päpstliche Vortra
gekreuz zu sehen. 

Auf dem rechten Flügel des vor 1015 gefertigten 
Bronzetores des Doms zu Hildesheim, im obersten 
Bildfeld, hält der auferstandene Christus ein solches 
Kreuz in seiner Hand (Abb. 26), dessen Größe der 
Größe Christi ähnelt. Hier möchten wir auf die Men
schengröße des Vortragekreuzes von Tihany verweisen. 
Ein ähnliches Größenverhältnis bestätigt das sogenann
te Otto-Kreuz — früher Mathilde-Kreuz genannt — in 
der Schatzkammer des Essener Münsters. Die auf dem 
Kreuz auf einem kleinen Emaillebild zu sehende Szene 
zeigt, daß Dux Otto ein auf einen Schaft gestecktes 
Kreuz seiner Schwester, der Äbtissin Mathild (Abba-
tissa), überreicht. Auf diesem Bild sind die Größe des 
Kreuzes und die der Figuren fast gleich. 

Das herrschaftliche Zepter mit einem kleinen Kreuz 
am oberen Ende ist eigentlich ein kleines Schaftkreuz, 
aber stellt ebenfalls ein Würdezeichen dar. Von Diesem 
sollen jene ausgewählt werden, die die Form eines ge
dehnten griechischen Kreuzes (crux graeca oblonga) 
besitzen, damit wir sie als Analogie zum Kreuz von 
Tihany benutzen können. Auf einem Emaillebild eines 
Kelchs aus dem X. Jahrhundert , das sich in der Schatz
kammer der Kathedrale San Marco in Venedig befindet, 
ist der Apostel Petrus zu sehen, der in seiner linken 
Hand ein solches Zepter hält (Abb. 27). Ein Emaillebild 
aus dem XI. Jahrhunder t stellt ebenfalls den Apostel 
Petrus dar (Metropolitan Museum of Art, New York), 
der in seiner Linken ein ähnliches Zepter hält (Abb. 28). 
Aufdem unteren Teil der ungarischen Königskrone, auf 
der sogenannten Reifenkrone, ist das Brustbild von 
König Géza zu sehen, der in seiner Rechten ein Kreuz
zepter hält (Abb. 29). Auf einem Goldmosaik der Ka
thedrale San Marco in Venedig ist der Apostel Petrus 
mit einem Kreuzzepter dargestellt . Auf einem Türflügel 
des im XII. Jahrhunder t für die Kathedrale der Heili
gen Sophie in Nowgorod angefertigten sogenannten 

großen Sion (Kirchenmodells) hält der Apostel Petrus 
ebenfalls ein Kreuzzepter in der Hand. 

Die vielleicht ähnlichste Darstellung des Kreuzes von 
Tihany ist auf dem aus Elfenbein gefertigten sogenann
ten Barberini Diptichon (Louvre, Paris) zu sehen: der 
auferstandene Christus hält in seiner Linken ein auf 
einen zylindrischen Schaft gestecktes Kreuz. Die Form 
und Proport ionen des Kreuzes sowie der zwischen dem 
Schaft und dem Kreuz befindliche Nodus sind fast 
gleich mit dem Kreuz von Tihany, obwohl diese Dar-
stallung eine byzantinische Arbeit aus dem V—VI. 
Jahrhundert ist. 

Die Darstellungen des Kreuzzepters bestätigen auch 
aufgrund der aufgezählten Beispiele, daß es das W ü r d e 
zeichen der höchsten kirchlichen Würdent räger und 
der weltlichen Herrscher war. 

Eine der Grabplatte von Tihany ähnliche und zeit
genössische Analogie kennt man in ganz Europa kaum. 
In Ungarn war das in Feldebrö während Ausgrabungen 
in der Kirche aus dem XI. Jahrhunder t und in ihrer 
Krypta freigelegte Grab mit einer schmucklosen Stein
platte bedeckt. In England kann man auf der in Hooton 
Roberts in der Grafschaft York befindlichen Grabplatte 
aus Sandstein ein Vortragekreuz in schematischer Dar
stellung sehen, das sich über die gesamte Fläche er
streckt (Abb. 30). Ihre Datierung hängt eng mit der 
normannischen Invasion Wilhelm I. (des Eroberers) aus 
dem Jahre 1066 zusammen. 

W. Saal gibt den auf Grabplatten befindlichen Dar
stellungen von Vortragekreuzen eine andere Bedeutung 
und beruft sich dabei auch auf die Grabplatte von Ti
hany, wobei er aber ihre Rolle als Würdezeichen nicht 
anerkannte. Die naheste Analogie der Grabplatte von 
Tihany bedeckt das Grab der ersten ungarischen Köni
gin, Giselas, in Passau. Diese Grabplatte ist 154 cm 
lang, 54 cm breit und 30 cm stark. Auf der Grabplatte 
ist auf einem spiralförmigen Schaft ein Kreuz ausgemei
ßelt, das beweist, daß die als Äbtissin des Klosters Nie-
dernburg gestorbene Witwe, die Königin, von Ungarn, 
zusammen mit König Stephan I. (dem Heiligen) die 
Ungarn zum christlichen Glauben bekehrt hat. Das 
Würdezeichen der christlichen Herrscher, das Vor
tragekreuz, wurde zu Recht auf ihre Grabplatte gemei
ßelt (Abb 31). 

Das Recht der Benutzung der Vortragekreuze gebühr
te den ungarischen Königen. Die am Anfang des XII . 
Jahrhunderts aufgezeichnete Hartwick-Legende schreibt, 
daß der Papst Sylvester dem König Stephan dem Heili
gen in Anerkennung seiner Aposteltätigkeit ein Kreuz 
sandte und erlaubte, daß er als König dieses Kreuz vor 
sich hertragen lassen durfte: ,,Crucem insuper ante regi 
ferendam velut in Signum apostola tus misit". Unabhän
gig von der Legende bedurfte König Stephan der päpst
lichen Zustimmung nicht, da er als der christliche Herr
scher, der die heidnischen Ungarn bekehrte, berechtigt 
war, ein apostolisches Kreuz, also ein Vortragekreuz, 
vor sich hertragen zu lassen. König Stephan war der 
Begründer, Organisator und Erhalter der ungarischen 
christlichen Kirchenorganisation. Die kirchenregieren
de Gerichtsbarkeit übte er ähnlich den deutsch-römi
schen Kaisern und allgemein den christlichen Herr
schern aus. Er gründete Bistümer und Abtein, ernannte 
hohe geistliche Würdent räger und bediente sich also 
all jener kirchenregierenden Rechte, die vor dem In
vestiturkampf zwischen Papst Gregor VII . und Kaiser 
Heinrich IV. noch kein Problem darstellten. Die Dar
stellung des Vortragekreuzes kann man auch auf dem 
ungarischen Geld des XL Jahrhunder ts finden, also 
wurde es von den Nachfolgern König Stephans benutzt 
und als Würdezeichen betrachtet. 

Das Ergebnis der logischen Schlußfolgerung ist, daß 
das Schaftkreuz auf der Grabplatte in Tihany das kir
chenregierende Würdezeichen der ungarischen Könige 
ist und daß dies dem sogenannten apostolischen Kreuz 
gleich ist, genauer gesagt verwendete König Andreas 
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I. ein solches Kreuz, als er es bei feierlichen Anlässen 
vor sich hertragen ließ. 

In der Gründungsurkunde der Abtei Tihany aus dem 
Jahre 1055 wird König Andreas I. als allerchristlichster 
Zepterträger („christianissimus sceptrifer Andreas") 
bezeichnet. In dieser Eigenschaft ist Andreas auf dem 
von ihm herausgegebenen und aus Bronze gegossenen 
Landessfegel mit einem Durchmesser von 6 cm darge
stellt, welches sich im Besitz des Bakony-Museums in 
Veszprém befindet und offenbar die verkleinerte Kopie 
des königlichen Wachssiegels ist. König Andreas hat 
es wahrscheinlich nach dem Muster des Siegels von 
König Stephan anfertigen lassen, Stephan wiederum 
konnte die Siegel des Kaisers Otto III . und des Königs 
Heinrich II . nachgemacht haben. Es stellt den auf dem 
Königsthron sitzenden Herrscher mit der Krone auf 
dem Kopf, dem Kreuzzepter in der Rechten und dem 
Kreuzglobus in der Linken dar. 

Über die Anwendung des Vortragekreuzes schrieb 
Thietmar von Merseburg, als er in seiner Chronik be
schrieb, wie er die Feier des Palmsonntags des Jahres 
972 in seiner von ihm gegründeten Familienbasilika in 
Magdeburg verbrachte. In der Prozession der Bischöfe 

und Kleriker zog der Kaiser mit Kreuzen, heiligen Re
liquien und Weihrauchfässern in die Kirche ein. 

Im IX. Jahrhunder t taucht in der Arbeit des Ge
schichtsschreibers des Papstes Leo IV., Anastasius Bib-
liothecarius, zum ersten Mal auf, daß das Vortrage
kreuz nur der Papst vor sich hertragen lassen durfte 
und andere kirchliche Würdent räger nur mit Erlaubnis 
des Papstes. 

Die bisherigen Ausführungen zusammenfassend kön
nen wir feststellen, daß in der Krypta der Abteikirche 
der Benediktiner in Tihany König Andreas I. und aller 
Wahrscheinlichkeit nach sein Sohn, Dux David, begra
ben liegen. Das Grabzeichen des Königs ist eine aus 
Kalkstein gemeißelte Grabplatte, auf der ein Vortrage
kreuz nfit spiralförmigem Schaft zu sehen ist. Das Kreuz 
ist das kirchenregierende Würdezeichen des Königs 
und Attr ibut seiner Missionstätigkeit. Die Darstellung 
ist auch in ihren Details so genau, daß dies vom Stein
metz aufgrund eines Vortragekreuzes geformt wurde. 
So bewahrte das Kreuz der Grabplatte das vom König 
Andreas I. benutzte Zeichen, das ungarische aposto
lische Kreuz. 
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K R A L O V Á N S Z K Y A L A N 

UJABB ADATOK VESZPRÉM ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉHEZ 

1. VESZPRÉM 

A) Veszprém neve a nyelvészeti és történeti 
kutatások szerint Géza nagyfejedelem ismeretlen 
nevű leányának és Bátor Boleszló lengyel herceg
nek Besprim nevű gyermekétől származtatható. 
Boleszló újabb házassága érdekében 987 körül el
taszította feleségét, aki újszülött fiával hazajött 
Magyarországra, és minden valószínűség szerint 
a nagyfejedelem (vagy a fejedelemasszony) vala
melyik udvarában kapott menedéket. Mivel az 
ezredforduló táján megszervezett vármegyék 
központját gyakran első ispánjának nevéről ne
vezték el (pl. Doboka, Sopron, Szolnok), való
színű, hogy a történetileg ismert és a későbbi len
gyel fejedelem (1031) Veszprém herceg is ilyen 
ispánság ura lett.1 Nem tartjuk elfogadhatónak, 
hogy a megye névadója egy történetileg nem 
igazolható, IX. századi mosaburgi (zalavári) szláv 
vezér lett volna.2 

Veszprém X. századi történetéhez kapcsolódik 
Györffy György azon újabb megállapítása, misze
rint Veszprém és környéke Árpád fia, Jutás bir
tokteste volt. Ezt követően Jutás fia, Fájsz feje
delem lett e hely ura. Feltételezésének egyik 
alapja a Veszprém melletti Jutás és Fájsz hely
név. Fájsz után unokatestvéréé, Taksony fejede
lemé lett Veszprém, majd Taksony fia ,,Géza ke
zébe kerí tet te az egykori Fájsz fejedelem birta 
Veszprém várát is, s azt Saroltnak engedte át, 
alapítója lett a királynéi székhely intézményé
nek".3 Kiváló történészünknek a Veszprém kör
nyéki terület folyamatos Árpád-házi birtoklásá
val kapcsolatos véleménye minden bizonnyal 
igaz. Nem látjuk azonban bizonyítottnak azt a 
véleményét, hogy a vár már a X. század második 
harmadában állott volna, mivel ezt eddig semmi 
régészeti lelet nem igazolta.4 Ameddig perdöntő 
régészeti adat nem kerül elő, valószínűbbnek 
tartjuk, hogy a várhegy a megyeszervezet kiala
kítása előtt lakatlan volt. Megítélésünk szerint 
ugyanis nem elegendő indok a várhegytől 2,5 
km-re fekvő Jutás és a 6 km-re fekvő Fájsz hely
nevek alapján kikövetkeztetett birtoklást a vár
hegyre, valamint ott egy vár kiépítésére vonat
koztatni. 

Ismeretes, hogy Veszprém kialakulásával, il
letve korai történetével az elsők között Anony
mus, majd Kézai krónikája foglalkozott. Ano
nymus szerint honfoglaló őseink 900 körül 
Veszprém területén „rómaiakat" találtak.5 Kézai 
ezzel szemben azt állította, hogy Veszprémben a 

magyarok bejövetelekor Szvatopluk morva fe
jedelem agg apja, Marót és népe élt.6 Napjaink 
történeti kutatása mindazonáltal egyik adatot 
sem tartja hitelesnek, azt azonban igen, hogy e 
XIII . századi források megírása idején Veszprém 
fontos szerepet töltött be az ország életében. 

Ismeretesek azonban olyan, X—XII. századi 
írásos adatok, amelyek más történeti forrásokkal 
kiegészítve lehetőséget nyújtanak Veszprém ko
rai történetének árnyal tabb megrajzolásához. 

A megyék, illletve székhelyeik alapítását ne
héz pontos évszámhoz kötni, a püspöki székhe
lyek esetében azonban kedvezőbb a helyzet. Az 
1001. évi ravennai zsinaton jóváhagyott magyar 
egyházszervezési terv alapján Esztergom érsek
ségének, Eger, Kalocsa és Veszprém püspökségé
nek a megszervezése igen hamar megindult.7 

Veszprém esetében az 1002. évi pannonhalmi ala
pítólevél és a veszprémi püspökség 1009. évi 
birtokösszeírása arról tudósít, hogy a Szent Mi
hály tiszteletére szentelt püspökség egyházi és 
megyei központként is már ekkor létezett.8 

/. ábra. Veszprém és környékének X—XI. századi hely
ségnevei és egyházai. Rekonstrukció 
Abb. Î. Die Kirchen- und Ortsnamen des X. und XI. 
Jahrhunderts der Umgebung und Stadt Veszprém. 
Rekonstruktion 
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A veszprémi püspökség területe igen nagy 
volt. Hozzá tartozott Somogy, Zala, Veszprém, 
Fejér, valamint Visegrád, a későbbi Pest—Pilis 
megye területe, Esztergomot kivéve; ebben a vo
natkozásban bizonyos előjogot élvezett a rangban 
felette álló esztergomi érsekséggel szemben. Az 
egyházmegye ilyen kiterjedése talán onnan ered, 
hogy a iXI . századi Fejér, Veszprém és Visegrád 
megyék területe a X. században az Árpádok bir
toka volt, 

Veszprém megyei egyházi hagyomány szerint 
ez volt az ország legrégibb püspöksége.10 Noha e 
feltevést történeti adatok nem támasztják alá, a 
hagyomány létrejöttének van alapja. A kérdés 
egyik értelmezési lehetősége abban az előzmény
ben keresendő, amely a 972. évi, Magyarországra 
történő püspökküldéssel függ össze. I. Ottó né
met-római császár ugyanis a mainzi érseki szé
kesegyházban 972 őszén Magyarország térítő 
püspökévé szenteltette fel a Sankt Gallen-i kolos
torból származó Brunust. Valószínű, hogy Brunus 
hozta magával Magyarországra Szent Gál, Szent 
Márton és Szent Bereck ereklyéi t . " A Magyar
országon kimutatható hét Szent Gál-templomból 
öt a veszprémi püspökség területén található, egy 
az Ipoly mentén, egy pedig Kalocsa közelében. 
Márton egyháza (Pannonhalma) és Bereck temp
loma Győr, illetve Zala megye területén fekszik, 
vagyis eredetileg szintén a veszprémi püspökség 
területén, mindkét hely ugyanis csak az 1009. évi 
újabb püspökségek alapítása során került más 
egyházmegyéhez. Ezek az adatok azt a feltevést 
látszanak alátámasztani, hogy Brunus elsősorban 
a Dunántúlon és ott is főként az Árpádok birto
kán tevékenykedett . Térítőmunkájában az általa 
megkeresztelt Géza nagyfejedelemre és feleségé
re, a még leánykorában megkeresztelt Saroltra 
támaszkodhatott. Többször lehetett ezért a nagy
fejedelem és a fejedelemasszony időszakos szál
láshelyein, így többek között azon a szálláshe
lyen, amelyet később Veszprémnek neveztek el.12 

Ügy véljük tehát, hogy Brunus itteni tartózko
dása szolgálhatott alapul az ország legkorábbi 
püspökségéről szóló veszprémi egyházi hagyo
mánynak. 

Brunus tevékenysége azonban német-római 
császári indíttatású volt, a születendő magyar 
államra nézve tehát politikailag esetleg káros 
következményekkel is járhatott volna. Már 973— 
977 között Piligrim passaui püspök és felettese, 
Frigyes salzburgi érsek is hamis oklevelekkel kí
vánta a pápa előtt bizonyítani egyházjogi fenn
hatóságát Pannónia felett, az idegen egyházi füg
gőség veszélye tehát fennállt. István király azon
ban önálló, idegen világi hatalomtól független 
egyházat akart létrehozni. Egyházi függőség 
szempontjából ezért a legkisebb veszélyt Róma 
fennhatósága jelentette. 

Hasonló volt az eset Erdélyben is, ahol a X. 
század közepétől Bizáncból érkezett püspökök 
térítettek, István király azonban az 1003—1004 
körüli erdélyi győzelme után ugyanott új püspök
séget alapított, amely jogilag nem vette tudomá
sul az előzményt. A párhuzamot erősíti az a tény 
is, hogy mind a veszprémi, mind pedig az erdélyi 
püspökség patrónusa az a Szent Mihály arkan
gyal, aki nemcsak Bizánc, hanem a német-római 

császárság állami védőszentje is volt. Mellesleg 
az a tény, hogy egy uralkodó azonos védőszentet 
válasszon két, általa alapított püspökségnek, pár
huzam nélküli Európában. 

A fenti kérdéskörhöz kívánkozik annak vizsgá
lata is, hogy az összes püspökség közül miért 
csak a veszprémi püspökség székesegyházát ala
pította királyné, esetünkben Gizella királyné. Le
het, hogy közvetve ez is Brunus itteni tevékeny
ségével függ össze. Közismert ugyanis Gizella 
királyné bajor származása és rokonsága a német-
római császárokkal (II. Ottó császár másodfokú 
unokatestvére volt, Henrik császár pedig a fivé
re). István király tehát házassága révén rokoni 
kapcsolatba került a német-római császársággal, 
amit olyan engedményekkel mélyíthetett el a 
függőség legkisebb kockázata nélkül, mint egy 
rangos egyházmegye székesegyházának donáció-
ja, amit feleségének engedett át. És ezzel függhet 
össze az is, hogy a királynék koronázási joga a 
veszprémi püspök kiváltsága lett.13 Olyan meg
szorítással azonban, hogy a hivatalos koronázási 
szertartásnak Székesfehérvárott kellett megtör
ténnie.14 

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik az az ugyan
csak veszprémi egyházi hagyomány, miszerint a 
középkorban Veszprém a magyar királynék szék
városa volt, ahol őket megkoronázták és ahol 
néhányukat el is temették. 

E nézet képviselői úgy vélik, hogy a) a görög 
szertartás szerint megkeresztelt Sarolt fejedelem
asszony ösztönzésére alapította Géza nagyfejede
lem a veszprémvölgyi görög apácakolostort;16 b) 
997-ben Koppány, a trónkövetelő pogány törzsfő 
azért kívánta Veszprémet elfoglalni, hogy az ott 
élő özvegy fejedelemasszonyt, Saroltot feleségül 
vegye;1 7 c) Gizella királyné egykori veszprémi 
koronázása emlékére ajándékozta a veszprémi 
székesegyháznak koronáját;18 d) itt temették el a 
megözvegyült Gizella királynét, sőt Szent László 
feleségét, Adelhaid királynét is;19 e) Veszprém 
területén számos királynéi és hercegi szolgáltató 
nép élt;20 f) Margit hercegnőt emiatt nevelték 
Veszprémben.21 

A fentiek írásos igazolását szolgálnák azok az 
oklevelek, amelyek szerint Veszprémben van 
„ . . . a királyné trónszéke, és püspökeinek nagy
becsű joga, kiváltsága Magyarország királynéját 
felkenni és megkoronázni . . .,"22 . . . a veszprémi 
egyházunk, amelynek különösképpen kegyurai 
vagyunk, ahol a királyné trónszéke van . . .,"23 a 
veszprémi ,, . . . egyházatoknak, amely a király
nék kápolnája és koronázásuknak helye . . .,"24 

,, . . . értesülésünk szerint a magyar királynékat a 
veszprémi székesegyházban szokták megkoronáz
ni, itt kapnak egyéb királynéi jelvényeket 
is . . ."25 

A fenti vélemények és adatok látszólag össz
hangban vannak egymással, nem szabad azonban 
szem elől téveszteni, hogy mindez csak feltétele
zés, nem pedig történeti tény. 

Így például a veszprémvölgyi görög apácako
lostor, alapítólevele szerint (az esztergomi), ér
sekség alá volt rendelve, alapítására tehát nem 
kerülhetett sor Géza nagyfejedelem idején, ha
nem csak 1001 után, miután az érsekséget István 
király megalapította.26 
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Semmi sem bizonyítja továbbá Sarolt fejede
lemasszony veszprémi tartózkodását 997-ben. 
Koppány célja a veszprémi erősség ostromával 
István kisebbik legendája szerint az volt, hogy 
„ . . . könnyebben nyíljon út más erősségek el
foglalásához". 

Gizella királyné koronájának a veszprémi szé
kesegyházban való őrzéséből nem lehet arra kö
vetkeztetni, hogy itt is koronázták, annál is in

kább, mivel koronázása előbb történt, mint a szé
kesegyház alapítása. 

Ugyancsak nem igazolható Gizella királyné 
veszprémi eltemetése. E feltevés alapjául a XV. 
század végén élt Bonfini leírása szolgál, aki sze
rint egy olyan töredezett sírkő van a veszprémi 
székesegyházban, amelyen az alábbi latin szöveg
rész olvasható: ,, . . . László, Magyarország leg
szentebb királyai feleségeinek csontjai nyugsza-
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nak itt".27 És mivel Bonfini tudta, hogy Szent 
Lászlón kívül csak Szent István volt Magyaror
szág szentté avatott királya, István nevét tételez
te fel Lászlóé előtt, és ennek alapján vonta le azt 
a következtetést, hogy Gizella és Adelhaid ki
rálynék közös sírkövét látta. Meglehet, hogy kö
vetkeztetését befolyásolta az az 1377. évi oklevél, 
amelyet a pápa Nagy Lajos feleségének, Erzsé
betnek írt. A királyné előzőleg a rendkívül jól 
jövedelmező búcsútartás jogának megadását kér
te a pápától a veszprémi székesegyház részére. A 
pápa válaszában ,, . . . értesülésünk szerint, mi
vel . . . a királynék itt szoktak temetkezni . . .", az 
engedélyt megadta.28 Mindazonáltal ha ezek a 
temetkezések igazak lennének, feltétlenül szólna 
más, sőt korábbi adat is róluk, hiszen ennek han
goztatása a mindenkori veszprémi püspöknek 
messzemenően érdekében állt volna. A bajor Gi
zella az egykori forrás szerint István király ha
lála után néhány évvel visszatért hazájába, ahol 
mint apáca halt meg.29 Adelhaid 1090-ben, tehát 
öt évvel korábban halt meg, mint férje,30 elvileg 
tehát nem lehetetlen Veszprémben való elteme
tése. Olyan oklevélben azonban, amelyben joggal 
várnánk valamely erre vonatkozó utalást, semmi 
effélét nem találni. A kérdéses oklevelet László 
király adta ki Adelhaid halála után, amit Imre 
király 1203-ban, IV. Béla 1254-ben megerősített. 
Az oklevél Adelhaid királyné Merenye falura 
vonatkozó adományáról szól, amelyet a veszpré
mi püspöknek adott.31 A megerősítést kérő veszp
rémi püspökök nem hivatkoztak Adelhaid itteni 
sírjára vagy bármely, ezzel járó kötelezettségük
re, amelyet azonban aligha mulasztottak volna el, 
ha arra alapjuk lett volna. De olyan adat sincs, 
amely megerősítené a fentebb említett pápai bú
csúengedélyt, nem tudni ugyanis arról, hogy bár
ki felkereste az állítólagos veszprémi királynéi 
sírokat búcsú elnyerése céljából, vagy hogy bár
mely királyné 1377 után a veszprémi székesegy
házba temetkezett volna. 

A veszprémi királynéi és hercegi szolgáltató 
népek jelenléte sem bizonyíték egy királynéi 
székhely mellett, hiszen ilyen birtokok az ország 
területén másutt is voltak. 

Szent Margit veszprémi neveltetésének oka 
édesapjának, IV. Béla királynak a domonkos 
rendhez fűződő szoros kapcsolatával függ csupán 
össze. Amint megépült ugyanis a domonkosok 
nyulak-szigeti zárdája, Margit ebben a kolostor
ban nevelkedett tovább.32 

Ha a királynék Veszprémben éltek volna, gyer
mekeik is többnyire itt születtek volna. A királyi 
gyermekek születéséről azonban alig van adat. 
Mindössze azt tudjuk, hogy Szent István 970 kö
rül Esztergomban, Szent Imre 1007-ben Fehér
vá ron (?), Szent Erzsébet pedig 1207 körül Po
zsonyban született.33 

Ha Veszprém királynéi székhely lett volna, 
joggal számolhatnánk itt kiállított királynői ok
levelekkel, ilyen azonban egyetlenegy sem isme
retes. Hasonló a helyzet a királyi oklevelekkel is. 
Addig amíg az Árpád-korban Veszprémben mind
össze egyetlen (kérdéses) oklevél készült, Szé
kesfehérvárott 10 alkalommal 18 oklevelet, Esz
tergomban 11 alkalommal 13 oklevelet, Budán 
pedig 37 alkalommal 128 oklevelet állítottak ki.34 

Hasonló a helyzet a királyok Veszprémben tar
tózkodásával kapcsolatban is. 1313-ig, amikor is 
a király a megye világi kormányzatát is a veszp
rémi püspökre ruházta át, csak három biztos és 
egy bizonytalan veszprémi királyi tartózkodásról 
tudunk, noha ugyanezen idő alatt Székesfehér
várott 52 alkalommal, Esztergomban 22 alkalom
mal, Budán 67 alkalommal tudni királyi jelenlét
ről.35 

Meg kell itt jegyeznünk azt is, hogy az ispáni 
rangnak a püspökre való átruházásakor a király 
nem tett oklevelében említést arról, hogy a 
veszprémi várban lett volna palotája, noha en
nek sorsáról intézkednie kellett volna, ha ilyen 
van.36~ 

Végezetül a királynék koronázásának kérdésé
ről. Egyetlen forrás sem tesz említést arról, hogy 
személy szerint bármelyik királynét is a veszpré
mi székesegyházban koronázták volna. A király
né koronázása minden ismert esetben a székes
fehérvári királyi bazilikában történt. Írásos ada
tok szólnak Estei Beatrix, II . András harmadik 
feleségének (1234); Czillei Borbála, Zsigmond 
második feleségének (1405); Zsigmond király 
leánya Erzsébet, Albert feleségének (1438); Ná
polyi Beatrix, Mátyás második feleségének 
(1476); Kendali Anna, II . Ulászló feleségének 
(1502); Kasztiliai-Habsburg Mária, II . Lajos fele
ségének (1521), II. Ulászló leánya Anna, I. Ferdi
nánd feleségének (1527) és lengyel Izabella, Sza-
polyai János feleségének székesfehérvári meg
koronázásáról.37 Mindebből, és a középkori jog
szokás ismeretében, tehát bizonyítottnak vehető, 
hogy a többi királynét is Székesfehérvárott koro
názták meg. 

Ha ezek után arra keressük a választ, hogy 
hiteles források alapján a fenti kérdéscsoport mi
ként értelmezhető, az alábbiakat mondhatjuk. 
Mindenhez a kiindulási pontot Gizella királyné 
székesegyházi donátorsága adja meg. Tudjuk, 
hogy a veszprémi püspökség egyházának építését 
és felszerelését ő biztosította, tehát ő volt a tény
leges alapító.38 Ezt a korai királynéi alapítást és 
adományozást kívánták a veszprémi püspökök és 
a káptalan folyamatossá tenni, amire a minden
kori királynék figyelmét fel is hívták. Mindezt 
a rangot elfogadta a többi egyházi és világi főúr, 
sőt maga a mindenkori király is, ezért szerepel 
egyik, már említett Károly Róbert-féle oklevél
ben, hogy a veszprémi székesegyház „különleges 
királynéi kápolna".3 9 

Ez a donátori jogállás adhat magyarázatot az 
ún. királynéi koronázásra is. A középkorban 
ugyanis szokás volt, hogy a királyi alapítású szé
kesegyház vagy magánkápolna papja — az ala
pítót megillető tiszteletadás és az ünnepélyesség 
kifejezésére karácsony és húsvét ünnepén — 
megkoronázta az ott tartózkodó királyt, aki koro
nával a fején vonult be egyházába. E szokás ma
gyarországi Árpád-kori megléte Aba Sámuel és 
Salamon király esetében igazolható. Az előbbit 
húsvét ünnepén Csanádon, az utóbbit ugyancsak 
húsvét ünnepén Pécsett koronázták meg. Nincs 
rá középkori adat, hogy ez a tiszteletadás a ki
rályi alapítású egyházakban a királynét is meg
illette. De a veszprémi vonatkozású oklevelek 
alapján fel lehet tételezni, hogy ez a fajta koro-
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názás a kegyúri joggal rendelkező királynét 
Veszprémben megillette, ebben az esetben azon
ban a koronázás nem államjogi, hanem csupán 
ünnephez kötött egyházi aktus volt. 

A koronázás kérdésével függ össze a királynéi 
„trónszék" és ennek helyének kérdése is. Közép
kori oklevelekből tudjuk, hogy az alapító kegy
úrnak, illetve jogutódjának a szentélyben volt 
a helye az istentisztelet alatt, mégpedig annak 
szigorúan előírt részén. A királyné ült a szentély 
északi oldalán, az egyházi előkelőségek pedig 
annak déli oldalán.41 Az egykori források ,,sedes 
reginalis"-t, királynéi széket említenek, szemben 
a királyi trónus („solium" vagy „trónus regis") 
kifejezéssel, utalva ezzel arra, hogy trónszék 
csak a királynak járt.42 

Azt, hogy Veszprémben, a királynétól alapított 
egyházban a királynénak széke volt, nem vélet
lenül hangsúlyozták az oklevelek az 1280-as 
évektől kezdve. Tudjuk ugyanis, hogy IV. Béla 
1235. évi trónra léptekor, az egykorú Rogerius 
feljegyzése szerint: „Székesfehérvár városába 
jö t t . . . ugyanott elrendelte, hogy . . . az érsekek 
és püspökök kivételével, ha valaki a bárók közül 
az ő jelenlétében valamiféle széken ülni meré
szelne, az kellő büntetéssel bűnhődjék. Ugyan
akkor ezeknek a székeit, amelyeket ott talált, 
elégettette."43 IV. Béla halála után a világi urak 
vissza akarták szerezni korábbi, évszázados jogu
kat. Erzsébet királyné és főpapja, a veszprémi 
püspök, akiktől az az 1280. évi oklevél származik, 
amelyben először hallunk a királyné székesegy
házi székéről, abban egyetértettek, hogy minden 
maradjon úgy, ahogyan az IV. Béla uralkodása 
alatt kialakult. Az előző évben ugyanis a pápai 
legátus mind a királyt IV. Lászlót, mind pedig az 
országot pogány szokásaik miatt kiközösítette az 
egyházból, a király tehát kénytelen volt számos 
rendeletét visszavonni és udvarának életmódján 
változtatni.44 

összegezve a fentebb tárgyaltakat, vélemé
nyünk szerint a veszprémi székesegyház Gizella 
királynétól való alapítása, a veszprémi püspök 
királyné-koronázási joga (a székesfehérvári ko
ronázó bazilikában) valamint a királynéknak a 
veszprémi székesegyházban levő széke alapján 
alakult ki az a nézet, hogy Veszprém királynéi 
székhely, koronázó- és temetkezési hely lett vol
na. A tények, a kegyes félreértések és a tudatos 
túlértékelések váltak azután részben hagyomány-
nyá, részben pedig ún. tudományos megállapítá
sokká a XVIII—XX. századi egyházi és világi 
történetírók munkáiban. Mindezeket figyelembe 
véve, mégis megállapíthatjuk, hogy Veszprém, 
előbb mint fejedelmi szálláshely, utóbb mint 
megyeszékhely és nagy hatalmú püspökség ki
emelkedő tekintéllyel bírt az országban. 

B) Veszprém településtörténetét azonban nem
csak az országban betöltött állam- és egyházigaz
gatási szerepe befolyásolta, hanem gazdasága is. 

A XIII—XIV. században a király, a királyné, a 
püspök, a káptalan, illetve egyes kanonokjai, a 
veszprémvölgyi és a domonkos apácák, valamint 
néhány nemes és igen kevés iparos rendelkezett 
birtokkal Veszprémben. Ugyanitt ismerünk még 
királyi kikiáltókat, királynéi és hercegi szolgál

tatókat, valamint püspöki jobbágyokat; mind
nyájan földközösségben éltek.45 

A legjelentősebb gazdasági hatalommal a püs
pök és a káptalan rendelkezett . Fokozatosan ju
tottak egyre több birtokhoz vétel és örökség, va
lamint adományozás útján, így lassan egyedüli 
birtokossá fejlődtek. Eközben azonban nem támo
gatták a városiasodást biztosító iparos- és keres-
dőréteg kialakulását.46 E két réteg hiányát az is 
magyarázza, hogy Veszprém kereskedelmi szem
pontból nem feküdt kedvező helyen. Esztergom 
(XI. század), Buda (1244) és Győr (1271) árumeg
állító joga, Vasvár, Pécs és Zágráb vámszedési 
joga, Székesfehérvár és Buda országos vásártar
tási joga lecsapolta azt a hasznot, amely az orszá
gon keresztülhaladó vízi és szárazföldi kereske
delemből származott.47 A fentiekkel függ össze az 
is, hogy Esztergomban és Székesfehérvárott 1147 
után, Budán és Pesten 1250 körül latinok (vallo
nok) és németek telepedtek le, Veszprémben 
azonban nem. Pedig ez a kereskedő- és iparosré
teg vívta ki magának a nyugati típusú városi 
szervezet kialakításának, sőt vezetésének jogát 
az említett városokban.4 8 

Ismeretes, hogy Veszprém a középkorban jogi
lag nem volt önálló város, lakói nem bíráskod
hattak önállóan, nem választhattak maguknak 
szabadon plébánost, nem élvezhettek vámmentes
séget stb. Alávetett hűbéri viszonyban éltek, 
zömmel egyházi, kisebbrészt világi földesuraik 
uralma alatt. 1313-ban a király a jól jövedelmező 
csepel-szigeti tized fejében a veszprémi püspök
nek adományozta a veszprémi ispánságot, örök 
jogon.49 Így a világi és egyházi hatalom egy kéz
be összpontosult; valójában azonban már I I I . 
Endre 1278-ban mint szlavóniai herceg, majd 
1294-ben mint király kivette a veszprémi püspök 
népeit az ispánsági joghatóság alól és a veszpré
mi püspök alá rendelte.50 

A püspökök gazdasági hatalmának egyik ké
sőbbi erősödését jelentette Gathalóczi Mátyás 
püspök (1440—1457) azon joga, hogy saját veszp
rémi házában pénzt verethessen.51 Ennek ellenére 
a 14 magyarországi püspökség között a veszpré
mi anyagilag a hetedik helyet foglalta el.52 

A püspök ún. „nagyobbik palotája" a veszp
rémi várhegyen volt. Káptalanjának legfeljebb 
36 tagja volt, 1469-ből 32 kanonoknak ismerjük a 
nevét. Jó részük a várhegy alatti káptalan város
részben lakott saját házában.54 

A középkorban valójában három birtokszerve
zetnek volt Veszprémben központja: először a fe
jedelmi, majd királyi (s az ebből kiváló király
néi, illetve hercegi), másodszor a püspöki (majd 
az ebből kiváló káptalani), harmadszor pedig a 
királyi vármegyei birtokszervezetnek, amely 
1313 után püspöki tulajdonúvá vált. 

A veszprémi várhegyhez mint központhoz több 
települési egység, „angulus", magyarul „szeg" 
csatlakozott, amelyek templomaik patrónusáról 
nyerték nevüket. Ezek: Szent Miklós-szeg, Szent 
Margit-szeg, (ebből vált ki a domonkos apácák 
Szent Katalin zárdája alapján a Szent Katalin
szeg), a Szent Tamás-szeg (esetenként Szent Ta
más falva).55 

C) Az eddigi régészeti adatok alapján56 Veszp
rém területén a központi várhegytől 1,5 km-re 
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fekvő Jutas területéről ismerünk mindössze olyan 
IX—X. századi leletanyagot, amely a helyi lakos
ság hagyatékának tartható.57 A város területén 
keresztülhaladó Séd átkelőhelye mellett emelke
dő domboldalon egy bizonyos, a túlparton egy 
bizonytalan, s egy a várhegytől mintegy 2 km-re 
keletre fekvő helyről ismerünk, a X. század első 
feléből származtatható, korai magyar temetke
zést. A két biztos lelőhely a Veszprémnél talál
kozó két fontos útvonal ellenőrzését jelzi.58 A 
mintegy 40 méter magas várhegyen volt az ez
redforduló táján létesült püspökség székhelye, 
ahol a későbbi adatokból visszakövetkeztetve, az 
ispánsági udvar is volt. E korai létesítmények 
közül ma csak a Szent, Mihály tiszteletére szentelt 
püspöki székesegyház áll, amelynek építési ide
jét a művészettörténeti kutatás az 1100 körüli 
évekre határozta meg.59 A székesegyház leg
utóbbi régészeti feltárásának és falkutatásának 
eredményei közöletlenek, így csupán az 1900-as 
évek elején végzett átalakításkor tett megfigye
lések és fényképek adnak támpontot a templom 
építéstörténetéhez.60 Feltételezhető, hogy a szé
kesegyház a román kori periódusban félköríves 
föszentélyű, a mellékhajóknál egyenes szentély
záródású, 6—6 (?) pillérrel megosztott, három
hajós bazilika lehetett. A templom fontosabb épí
tészeti egységeit egyrészt leírásból, másrészt 
fennmaradt kövek alapján ismerjük. Falai dolo
mit tört kőből épültek, oszlopai, oszlopfői, az osz
lopokat összekötő boltívek vörös homokkőből. 
Csupán néhány, mészkőből faragott, palmetta-
díszes párkány, egy oszlopfő, valamint egy zöld 
porfir oszloptörzs jelent külön csoportot. Éppen e 
kétféle anyag alapján gondoltak a kutatók arra, 
hogy a mészkő faragványok egy 1000 előtt (?) 
épült első székesegyházhoz, a vörös homokkőből 
készült épületelemek pedig egy második, a XI. 
század első harmadában épült vagy elkezdett szé
kesegyházhoz tartozhattak.61 

A román kori bazilika minden valószínűség 
szerint még altemplommal (kriptával?) is rendel
kezett. Nyugati tornyai később épülhettek, a 
század eleji átalakításkor ugyanis megfigyelhető 
volt ennek bizonyítéka.62 A jelenleg is látható 
bővített szentélye és az alatta levő altemploma 
a XIV. század legvégén készült.63 Az 1572-ből 
fennmaradt Turco-féle hadmérnöki felvételről 
leolvasható, hogy a középkorban több kápolnát 
építettek a székesegyház köré,64 a kis léptékű 
rajz azonban nem ad lehetőséget arra, hogy akár 
a román kori, akár a gótikus épületet ennek 
alapján rekonstruálni lehessen.05 

Nem világos a fenti hadmérnöki felvételen a 
székesegyháztól délre eső épületegyüttes sem. 
Itt ugyanis, a belső vár felezésénél húzódó vár
fal keleti feléhez hozzáépített, 17 helyiségből 
álló és két udvarral rendelkező épületet látni.66 

Ezen épületegyüttes északi fele valószínűleg a 
középkori püspöki palotával, déli fele pedig an
nak katonai épületeivel azonosítható. A 18. szá
zad utolsó harmadában felépült és jelenleg is álló 
püspöki palotát részben ezekre a középkori fa
lakra építették. Régészeti ásatás és falkutatás 
nélkül a középkori épületegyüttes pontosabb ko
rára, építési periódusaira, funkciójára vonatko
zóan többet mondani nem lehet. Annyi bizonyos, 

hogy pincéje barokk téglából és ismeretlen korú 
kváderkövekből készült. 

Minden bizonnyal ehhez a palotához tartozott 
a hozzá északról csatlakozó, részben ma is álló 
ún. Gizella-kápolna. A XII I . század első felében 
épült kápolna eredetileg kétszintes volt. Felső 
része elpusztult, csupán két falpillér maradt meg 
eredeti helyén. A kápolna jelenleg az 1741-ben 
véglegesen kialakított nagypréposti palota és az 
1767-től épült püspöki palota között helyezkedik 
el. E kápolnában a közelmúltban találtuk meg az 
emeleti szint dongaboltozattal fedett sekrestyéjé
nek néhány részletét, a sekrestyéből a szentélybe 
vezető, háromkaréjos záródású, kőkeretes ajta
ját, a sekrestye felett, azzal azonos nagyságú he
lyiség (depositorium?, oratórium?) részleteit, 
ugyanitt a szentély felőli oldalon egy XIV—XV. 
századi kőkeretes ajtót, valamint a sekrestye és 
szentély keleti falánál két támpillér maradványát. 
Előkerült az alsó kápolna ún. opus spicatum tech
nikával készült alapozása, a sekrestye északi ol
dalához épült csigalépcsős torony maradványa. 
De előkerült az alsó kápolna déli hajófaláról szár
mazó négy apostolt, valamint a nyugati falát dí
szítő, Jézus Krisztust és Szűz Máriát ábrázoló 
freskók számos töredéke is.67 

Bonyolítja a kora Árpád-kori helyzetet a püs
pöki székesegyháztól északra feltárt körtemplom, 
amely Szent György tiszteletére volt szentelve. 
E kápolnatípus Középkelet-Európában először a 
világi és egyházi központokban tűnik fel, és ál
talában a kereszténységre való áttérés idősza
kára keltezhető.68 A kápolna főtengelye nem azo
nos a székesegyház főtengelyével, és ennek alap
ján felvethető, hogy idősebb a székesegyháznál, 
járószintje ugyanakkor megegyezik a székesegy
ház rekonstruálható középkori járószintjével. 
A patrocínium alapján nem zárható ki, hogy a X. 
század utolsó negyedében épült, összefüggésben 
Sarolt fejedelemasszony bizánci kereszténységé
vel. De lehetséges az is, hogy István király 1018-
as győztes bulgáriai hadjáratának jutalmaként 
kapott, Ohridból származó Szent György-erek
lyével függött össze alapítása.69 Annyi minden
esetre feltételezhető, hogy „capella regia"-ként 
és nem püspöki székesegyházként funkcionált. 
A kápolnát a XIII . században nyolcszög alap
rajzúvá építették át, amelynek főtengelye most 
már párhuzamos a székesegyház főtengelyével. 
A kápolnát a késő középkorban káptalanterem
nek is használták. A XV. század második felében 
felújították, a XVI—XVII. században azonban 
elpusztult.70 

Ha e kápolna első időszakában ,,capella regia" 
volt, közelében kereshetjük a korai fejedelmi 
vagy királyi, illetve ispáni szállást.71 Erre egye
dül a kápolnától nyugatra, eső jelenlegi utca ré
gészeti megkutatása adhat választ. 

A vár területén okleveles adatokból még a 
Mindenszentek templomáról és prépostságáról 
tudunk. Helye a külső vár délnyugati részére 
tehető.72 

Azt a feltételezést, miszerint a külső vár keleti 
oldalán állott volna az oklevelekből ismert Ke
resztelő Szent János-plébániatemplom, egyértel
műen ki kell zárnunk.73 E templom minden való
színűség szerint a mai Cserhát városrészen, a 
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Veszprémet Fehérvárral összekötő középkori út
tól északra, a Sédre néző domboldal peremén áll
hatott, ahonnan XI. századi mellékletekkel el
látott temetkezéseket ismerünk.74 E plébánia
templomról nevezhették el e területet Szent Iván-
szegnek. Iván ugyanis azonos Keresztelő Szent 
Jánossal, aki a bőrmüvesek védőszentje. Való
színűleg a XVI—XVII. században elpusztult 
templom népessége tovább folytatta a korábbi 
börmüvesmesterségét, és a munkájukhoz kapcso
lódó cserzésről nevezik el a török kiűzése után 
Cserhátnak ezt a városrészt. 

Ugyanezen út Tapolcán át Itália felé haladó 
része mellett egy 10 m magas dombon fekszik a 
régészeti feltárásokból megismert Szent Miklós
plébániatemplom. E templom első okleveles em
lítése 1237-ből származik, azonban építését ennél 
kissé korábbra kell tennünk. Az 1929—31-es 
ásatás alkalmával előkerült Salamon és Kálmán 
érmeivel keltezett sírok az 1978-as hitelesítő fel
tárás alapján nem igazolják, de nem is cáfolják 
a templom XI. század végi létét.75 A templom 
ugyanis sírokra épült, azt azonban nem tudjuk, 
hogy a XI. századi pénzek e sírokban voltak-e. 
Az egyenes szentélyzáródású templomtípust, ami
lyen a Szent Miklós-templom is volt, általában 
a XII I . századra határozta meg a hazai szakiro
dalom, bár az 1055-ből származó tihanyi altemp
lom egyenes szentélyzáródása egy ennél korábbi 
időpont feltételezését is megengedi. Rekonstruk
ciónk szerint a Szent Miklós-templom kitűzésé
nél hosszmértékként a felső-rajnai lábat használ
ták, ami nyugati tanultságú mesterre vall. Ha a 
templom a XI. században épült volna, ennek 
alapján összefüggésbe hozhatnánk Veszprém 
egyik, XI. század végi püspökével, a vallon ere
detű Francussal.76 A templom építését közvetett 
történeti adatok alapján azonban mégis a XI I I . 
század tízes éveire keltezzük, és összefüggésbe 
hozzuk az ugyancsak vallon származású Robertus 
püspökkel. Robertus 1208—1210 között a fehér
vári királyi bazilika prépostja volt, a veszprémi 
püspöki székbe 1210-ben iktatták be. Itteni tevé
kenységéhez fűzzük nemcsak a Szent Miklós
templom építését, hanem a várhegyen a püspöki 
palota és az ún. Gizella-kápolna építését is, sőt 
talán a Szent György-kápolna átépítését is. Meg
jegyezzük, hogy Esztergomban és Székesfehérvá
rott, ahol jelentős latin-vallon települések voltak, 
ugyancsak Szent Miklós tiszteletére szentelték 
ezek templomát. Szent Miklós a kereskedők és 
iparosok védőszentje volt. A veszprémi Szent 
Miklós-templom környékéről több, X—XII. szá
zadi vasolvasztó kemence ismeretes.77 A templom 
ugyanakkor a Fehérvárról Itáliába vezető út 
mentén helyezkedett el, így a kereskedők szá
mára is könnyen elérhető volt. A templomot a 
XV. században átépítették, szentélyét kelet felé 
meghosszabbították és sokszög alaprajzúvá ala
kították, délen előcsarnokot, nyugaton tornyot, 
északon csontházat építettek hozzá. Belső terét 
beboltozták, a hajót egészen ritka megoldással, 
középen két oszloppal kettéosztva, kéthajóssá 
alakították. Kéthajós templomok a középkori 
Magyarország területén elsősorban a Szepesség-
ből és a Csallóközből ismertek.78 

A Szent Miklós-szeghez csatlakozott északról, 

valószínűleg a Séd jobb partján a középkori piac
hely, a fórum. Meglétéről az 1055-ben keletkezett 
tihanyi alapítólevél utóirata tudósít. A veszprémi 
piac helyének rekonstrukciójához az esztergomi 
és óbudai párhuzamok adnak segítséget.79 

A már említett, Nyugat-Európába vezető út 
mellett, a Séd bal partján volt a XI I—XII I . szá
zadra keltezhető és a beteg asszonyok védő
szentjéről elnevezett Szent Margit-szeg, illetve 
ennek plébániatemploma.8 0 A környezetében levő 
közel 20 kanonoki ház a XIV—XV. századból, 
malma a XIV. századból, fürdője pedig a XV. 
századból ismeretes.81 

A domonkosok alexandriai Szent Katalin zár
dáját 1239-ben alapította Bertalan veszprémi püs
pök. A teljesség kedvéért említjük meg, hogy 
Katalin a diákok, tudósok és szövőnők védnöke. 
A várhegy alatt folyó Séd bal partján fekvő te
lepülést Katalin-szegnek nevezték.82 

A Katalin-szegtől valószínűleg északra helyez
kedett el az írásos forrásokból először 1267-ből 
ismert, Szent Tamás apostol tiszteletére szentelt 
templom. Tamás apostol az ácsok, építészek vé
delmezője. Bár közelebbi helyére semmiféle régé
szeti adat nem utal,8,i a Győr—Bécs útvonal mel
letti dombtető keleti oldalára valószínűsíthető.84 

E templom környékét nevezték a középkorban 
Szent Tamás-szegnek, máskor Szent Tamás fal-
vának. 

A Szent Katalin-szegtől keletre fekvő Séd-ka
nyarban volt a középkori Sár szeg. Plébániatemp
loma nem volt, a terület a káptalanhoz tartozott. 

A szegek gyűrűszerűén ölelték körül a köz
ponti elhelyezkedési püspöki és ispáni várhegyet. 
Egyhazjogilag mindegyik a veszprémi püspök alá 
tartozott, 1313 után földesúri jogon is. A kevés 
okleveles adat alapján nem dönthető el, hogy a 
Szent Miklós-szegen kívül, mely szolgáltatási 
kötelezettsége alapján eredetileg királyi birtok
hoz kellett hogy tartozzon, mely szegek voltak 
királyi, királynéi, püspöki vagy káptalani tulaj
donban az Árpád kor időszakában.8 

Az egyetlen igazolható korai királyi tulajdon 
a Várhegytől mintegy 1 km-re nyugatra fekvő 
görög apácakolostor volt. Igen valószínű, hogy 
István király alapította 1016—18 után. A görög 
apácakolostort kivette a veszprémi püspök jog
hatósága alól és az esztergomi érsek alá ren-
delte.8^ 

A középkori gazdasági és kulturális életet oly 
színessé tevő etnikai különbözőségek Veszprém 
esetében csak kikövetkeztethetők. A görög apá
cákról már megemlékeztünk. Rajtuk kívül az 
Iván-szegen bizánci, bolgár vagy délszláv hatást 
is feltételezhetünk.88 A két vallon püspök egyedi 
eset. Más tisztségviselők vagy polgárok köréből 
nem maradt fenn olyan személynév, amelynek 
alapján az etnikai összképet gazdagítani lehetne. 
Veszprém területén mindenekelőtt is magyar la
kosság élt. 

Veszprémben a XV. század végén mintegy 
1600—2000 főnyi népesség élt.88 Ha e kikövetkez
tetett lélekszámból rekonstruálni próbáljuk a ko
rábbi évszázadok lélekszámát, figyelembe véve 
a rendkívül tagolt földrajzi terepviszonyokat, az 
ismert régészeti és okleveles adatokat, valamint 
a magyarországi párhuzamokat, akkor a XI. szá-
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zadban a várhegyen és váralján maximálisan 
1200 főnyi lakosságot rekonstruálhatunk.8 9 

A régészeti és okleveles adatok alapján úgy 
tűnik, hogy amíg egyház- és államigazgatásilag 
Veszprém egyike a legjelentősebb Árpád-kori te
lepüléseknek, városiasodás szempontjából jelen
téktelen. Ennek oka egyrészt a város és környé
kének r o * z földrajzi helyzete, másrészt a püspök 
feudális teljhatalma, akinek nem állt érdekében 
a korszerűsödést jelentő iparos-, kereskedő- és 
értelmiségi réteg számának növelése. Emiatt 
Veszprém megrekedt egy mezőváros fejlődési 
fokán, és így élte át a késő középkor évszáza
dait.90 

A Veszprémre vonatkozó várostörténeti re
konstrukciónk nyilvánvalóan vázlatszerű. Bő
vebbet csak újabb források előkerülése után 
mondhatunk. Új írásos adatok előkerülésére ke
vés a remény, az ismeretek bővülését tehát első
sorban a régészeti kutatások szolgálhatják.91 

2. Székesíehérvár 

Fehérvár nevének jelentésével kapcsolatban 
a legvalószínűbb magyarázat Horváth Jánosé, 
aki szerint a város „kivételes nemességéről" kap
ta nevét. Az általa idézett szöveg a Fehérvárott 
1108 előtt íródott Szent István Kisebb Legendá
jában szerepel.92 Ezt a véleményt támasztja alá 
Györffy György azon nézete is, miszerint a vár 
a nevét fehér kőből való építettségéből nyerte.99 

Az Alba Regia megnevezés először a XIII . szá
zad második felében tűnik fel, amely már a ki
rályi bazilikában lévő, és a települést kiemel
kedő jelentőségűvé tevő királyi trónszék jelen
létére, a koronázások színhelyére utal, és ame
lyet később fordítanak le Székesfehérvár, 
Stuhlweissenburg, Istolni Beograd névre.94 

István király a XI. század elején alapítja a 
királyi bazilikát, mint ún. saját kápolnát (pro-
priam capellam), amelyben 1031 és 1540 között 
királyaink és családtagjaik többségét eltemették, 
ahol 1038 és 1527 között a magyar királyokat 
megkoronázták majd trónra ültették. Itt őrizték 
a koronázási jelvényeket, a legfontosabb okleve
leket. Itt írták az ország hivatalos történetét is.95 

A XI. század második felétől a város déli szélén 
tartották minden év augusztus második felében 
az országgyűléssel is egybekötött királyi bírás
kodást.96 Fehérvárról külön súlyegységet nevez
tek el (pondus Albensis) és 1430 körül egy év
tizeden át pénzt is vertek itt.97 Korai államigaz
gatási szerepét a XIII . század közepétől szakrális 
szerep váltotta fel, miután Buda lett az ország 
végleges adminisztratív központja.98 

A középkori Fehérvár területén a legutóbbi 
időkig mindössze egy római kori postaállomást 
tételezett fel a kutatás a csekély települési és 
temetkezési adat alapján, amely postaállomás az 
Arrabonából Gorsiumon át vezető út mentén 
állt.99 1965 és 1972 között végzett ásatásaink so
rán azonban az egykori királyi bazilika terüle
tének legalsó szintjén két különböző kőépület 
maradványait találtuk meg (az egyik legalább 
5 X 5 méteres, a másik legalább 9 X 6 méteres 
volt), amelyek építése meg kellett hogy előzze 

3. ábra. Székesfehérvár és környékének X—XI. századi 
helységnevei és egyházai. Rekonstrukció 
Abb. 3. Die Kirchen- und Ortsnamen des X—XI. Jahr
hunderts der Stadt und der Umgebung Székesfehérvár. 
Rekonstruktion 

a XI. századi bazilika építését. Az ún. pseudoiso-
domum technikával, homokkőből készült épület 
tengelye négy fokkal tér el a bazilika főtengelyé
től, hasonlóan a bazilika nyugati egysége előtt 
a múlt században feltárt, majd általunk hitelesí
tett, törtköves technikával készült, közel 15X15 
méteres épülethez.100 Bár a talált kisleletanyag 
(római tetőfedő tegula és imbrex) nem adott le
hetőséget az épület használati idejének közelebbi 
meghatározására, valószínű, hogy mindhárom 
épület a római korból származik. Semmi egyéb 
adat nem utal ugyanis arra, hogy ilyen kőépület 
a VI—IX. század között Székesfehérvár terüle
tén épült volna. 

Érintenünk kell röviden azt a feltételezést, 
mely szerint Fehérvár kialakulása a X. század 
második harmadában, Györffy György által fe
jedelemnek vélelmezett Szabolcs személyéhez 
köthető.101 Tény, hogy a középkori várostól mint
egy 23 és 27 km-re, a középkorban szokásos egy
napi járásra két Szabolcs nevű település talál
ható. Ezek egyikét, a mai Csákvár területén volt 
erősséget a XI. század közepén lerombolták, mi
vel a birtokló, és Szabolcs leszármazottaihoz tar
tozó Csák nemzetség veszélyeztette Fehérvárt. 
A másikról, a mai Pusztaszabolcsról nem írnak 
különösebbet a krónikák. Szabolcs, Györffy re
konstrukciója szerint Árpádot követte a feje
delmi székben, ahol 910—940 között tevékeny
kedett volna. Fehérvár területéről azonban korai 
honfoglaló magyar leletanyagot csak a várostól 
délre volt útkereszteződés környékéről ismerünk, 
ez pedig kevés annak régészeti igazolására, hogy 
a város területe már a X. század első felében fe
jedelmi erősség lett volna.102 

Történetírásunk már korábban megállapította, 
hogy a törzsi helynevekből képzett, illetve törzs-
névként viselkedő helynevek a honfoglaló törzsi 
társadalom felbomlása és a központi hatalom 
kialakítása során történt széttelepítési jelzik. 
Utóbbi folyamat vége a X. század második 
fele.103 Fehérvár körül a honfoglalás kori törzs
nevekből Jenő, Kér, Nyék és Keszi, másrészt 
Berény és Ladány helynevek találhatók, amely 
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települések létrejötte, tekintve hogy területük
ről nem ismerünk korai honfoglaló magyar lelet
anyagot, összefüggésben Géza nagyfejedelem 
fehérvári szálláshelyével és eltemetésével, a X. 
század utolsó negyedére valószínűsíthető. Vagy 
Géza, vagy pedig fia, István király korát jelzi a 
már 1009-ből ismert Urhida (herceg hídja)104 

nevű átkelőhely kialakulása, amely a várostól 
délnyugatra levő sárvízi szakasznál volt. Ugyan
csak az ezredfordulóra tehető a város körül fek
vő, és valószínűleg korai bizánci térítést jelző 
Szent György, Szent Mihály, Szent Pantaleion, 
valamint talán a Szent Kozma és Dámján egy
házas helyek kialakulása.105 És ugyancsak a XI. 
század elejéről kell származtatnunk a közelben 
fekvő Börgönd települését is, tekintettel arra, 
hogy létezését korai oklevél igazolja.106 

A fenti települések egy Alba civitas körüli, 
mintegy 10 km-es sugarú kör mentén találhatók. 
Ez a települési hálózat azt sugallja, hogy fel
adatuk volt a fejedelem, majd a király számára 
különböző szolgáltatásokat nyújtani, védelméről 
gondoskodni. ' 

De a fentiekhez hasonló második települési 
láncolat is felismerhető a korábbi és újabb régé
szeti kutatások alapján. Fehérvár legmagasabb 
pontjától számított, mintegy 2—3 km sugarú kör 
mentén tíz olyan temető ismert az ezredforduló 
körüli évtizedekre keltezhetöen (egy esetben a 
települést is ismerjük), amelyek egyrészt föld-

4. ábra. Székesfehérvár középkori alaprajza. Rekon
strukció. A=castrum, B=Budai külváros, C=Sziget, 
D=Ingovány, E=Üjváros(?) 
Abb. 4. Der mittelalterliche Grundriss von Székesfehér
vár. Rekonstruktion. A=Castrum, B=Vorstadt Buda, 
C=Insel, D=Sumpfboden, E=Neustadt(?) 

rajzi adottságuk, másrészt oklevelek szerint egy-
egy fontosabb út mentén feküsznek. Nevük nem 
maradt fenn.108 E kettős települési gyűrű létesí
tésének célja, és kialakításának időpontja csakis 
az ezredforduló állam- és egyházszervezésével 
függhet össze. 

Fenti feltételezésünkhöz jó ellenőrzési lehető
séget kínálnak a Fehérvár környéki avar kori109 

és X. század eleji honfoglaló magyar temetkezé
sek.110 A három avar kori és a négy honfoglaló 
magyar temetkezés azonban egyaránt a várostól 
délre található, az Aquincum—Sopianae, illetve 
az Arrabona—Gorsium római településeket ösz-
szekötő útkereszteződés környékén, nem pedig 
körben, a központ körül. 

A régészeti adatok azt mutatják, hogy a nép
vándorlás és honfoglalás korában még használt 
római (vagy korábbi) utakat, illetve a fentebb 
említett útcsomópontot, a jobb védhetőség és 
ellenőrzés érdekében a X. század második felét 
követően mintegy 4 km-rel északabbra helyez
ték át, a fejedelmi szállás közelébe."1 

E fejedelmi szálláshely, illetve erődítmény 
pontos helye a közelmúltban végzett ásatásaink 
során vált ismertté. Eszerint, a fejedelem erősí
tett szállása a középkori civitas, illetve castrum 
közepén, egy közel 4 méter magas, 150 méter 
hosszú és mintegy 100 méter széles dombon he
lyezkedett el, amelyet a domb szélén közel 20 
méter széles és 10 méter magas védőárok, vala
mint sánc vett körü l . " 2 A domb közepére kváder-
köből épült négyapsziszos, centrális elrendezésű 
templom épült, amelynek építési technológiája, 
alaprajzi elrendezése Bizánc, illetve a Kaukázus 
környékére utal, de párhuzamai megtalálhatók 
Nyugat-, Dél- és Délkelet-Európában i s . " 4 E 
templomot, amelyet Szent Péter tiszteletére szen
teltek, véleményünk szerint Géza nagyfejedelem 
építtette, ahová halála után őt magát el is temet
ték. Géza templomát a XIII . század elején azon
ban lebontották, hogy helyére Béla, az ifjabb ki
rály 1225—1235 között, ugyancsak Szent Péter 
tiszteletére szentelt nagy, háromhajós templomot 
(az oklevelek szerint katedrálist) építtethessen 
fel. Magán a dombon, az előkerült X—XI. szá
zadi cseréptöredékek és rétegtani adatok szerint 
jelentős tereprendezést végeztek, amelynek so
rán a domb déli oldaláról mintegy 40—50 cm 
vastag humuszréteget letermeltek és átszállítot
tak az északi oldalra, hogy kellő nagyságú víz
szintes terepet alakítsanak ki. Az új Péter
templomtól északkeletre, az ásatások során na
gyobb méretű épület tört köves technikával ké
szült alapfalait is megfigyeltük, amely falak a 
mai székesegyház alá nyúlnak. Ezen épület a 
kisteletek hiánya alapján kora Árpád-kori köz
épületnek tartható. Az ugyanitt előkerült két-
osztatú, földbe mélyített, tapasztott kemencés 
ház, továbbá a mellette levő, és az új templom 
alapozási mélységével megegyező 4,5 m mély, 
valamint 2 x 2 m széles akna, az alján elhelye
zett edényekkel , tojásokkal és áldozati állatok 
maradványaival az 1225—35 közötti templom
építéssel függ össze."7 

A centrális kápolnától északi irányban egy 
tört köves technikával készült újabb fal húzódik, 
amely hozzá volt építve a kápolnához. Talán 
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(eredetileg vagy másodlagosan) temetőkerítés 
lehetett, mert e fal északi végéhez hozzáépítve, 
egy kelet—nyugati hossztengellyel rendelkező, 
északkeleti sarkánál levágott, és keleten egyene
sen záródó épületet tártunk fel, amely (eredeti
leg vagy másodlagosan) csontházként szolgált ."8 

A centrális templomtól, illetve a IV. Béla-féle 
templomiéi északra még a XV. század végén is 
volt temetkezés, egy Hentel nevű városi polgár 
ugyanis 1470 körül e temetőben építteti fel ma is 
álló késő gótikus kápolnáját ."9 

Az ezredforduló körül e domb tetején tehát 
csupán mintegy 100 x 100 méter nagyságú terü
let volt lakhatásra alkalmas, ez a nagyság azon
ban megegyezik a hasonló korú Quedlinburg és 
a krakkói Wawel császári, illetve fejedelmi szál
láshelyének területével.120 E viszonylag kicsiny 
területen állt a centrális templom, mellette kellett 
hogy álljon egy fejedelmi lakóépület és itt kellett 
tartózkodnia bizonyos számú őrségnek is. 

A fejedelmi várdomb alján felépített XI. szá
zadi királyi bazilika és prépostság helyéből nyil
vánvaló, hogy a város topográfiai súlypontja az 
ezredfordulót követően eltolódott. István király 
ugyanis saját kápolnáját és a hozzá tartozó pré
postságot, amelynek mérete mintegy 80X40, 
illetve 60X100 méter nagyságú volt, nem épít
hette fel azon a dombon, ahol apja szálláshelye 
és kőtemploma állott. (Már ez is kizárja annak 
valószínűségét, hogy a Géza sírját magába fog
laló templomot István építtette volna apja sír
kápolnájaként.121) 

A múlt században több alkalommal feltárt, de 
visszatemetett, majd 1936—38 között részben új
ra feltárt, de most már bemutatott, majd 1965 és 
1972 között általunk számos részletében ismé
telten feltárt királyi bazilika építéstörténetét 
csak egészen röviden kívánjuk érinteni, főként 
saját ásatási eredményeink alapján.122 

A fentebb már említett legkorábbi, római kori 
kőépitkezésen felül, a bazilika építése előtti 
évekből vagy évtizedekből származó néhány sír 
alapján arra kell gondolnunk, hogy a fejedelmi 
szálláshely körül élő várnép ezen a területen 
temetkezett. E temető területére épült, az európai 
méretekben is igen nagy léptékű bazilika. A bazi
lika kezdeti építési ideje vitatott. Lehetséges, 
hogy építése már a X. század utolsó éveiben 
megkezdődött,124 de lehetséges, hogy építésének 
megkezdése az 1003—1004-es adományozással 
hozható összefüggésbe.125 Györffy György hatá
rozott állásfoglalása szerint az építkezés megkez
désére csak az 1016—18-as balkáni hadjáratok 
sikeres befejezésével nyílt lehetőség, szüksé
gessé pedig azért vált, mert a Szentföldre vezető 
szárazföldi út Fehérváron haladt keresztül.126 

Hartvik püspök 1112—16 között írt Szent István 
életrajzából úgy tudjuk, hogy a bazilika 1038-ban 
még nem volt felszentelve. Ha a magunk részé
ről ennek az adatnak a részbeni hitelességében 
nem is kételkedünk, azt azonban kizártnak tart
juk, hogy az 1031-ben itt eltemetett Imre herce
get egy még nem funkcionáló, felszenteletlen 
templomba temették volna el.128 Hogy a bazilika 
ekkor már működött, valószínűsíti István király 
és Gizella királyné 1031-ben történt miseruha
adományozása is ezen egyház számára.129 Az el

lentmondást abban látjuk feloldhatónak, hogy 
Hartvik püspök a teljes istváni koncepció sze
rinti bazilikára vonatkoztathatta megjegyzését, 
az egész épületegyüttes felépítése ugyanis több 
építési szakaszban történhetett. 

A román kori templom félköríves szentély
záródással, északon és délen egy-egy egyenes 
záródású mellékhajóval és ahhoz csatlakozó egy-
egy helyiséggel rendelkezett. Hét pillérpár osz
totta belső terét háromhajóssá, amely kettőzött 
nyolcadik pillérpárral végződött. A templom 
nyugati bejárati egységét, a fölötte álló épület 
miatt nem ismerjük, csupán azt tudni, hogy nyu
gati záróvonala a mai püspöki palota nyugati 
homlokzatával eshetett egybe.130 A bazilika fő
oltárának maradványa nem került elő, helye 
azonban a főhajó és a félköríves szentély talál
kozási sávjában lehetett. Az általunk végzett 
ásatásból vált ismertté a templom középpontjá
ban előkerült és Szent Istvánhoz köthető sírhely 
a hozzá kapcsolódó építménnyel együtt, amelyet 
az 1083-as szentté avatást követően építhettek. 
Az 1. és 3. pillérpár közötti sávban helyezkedett 
el a XII(?)—XIV. századi kórus, középen király
sírokkal. A főhajó déli oldalán, a 3. és 4. pillér 
között volt a szószék, l31 az 5. és 6. pillér közötti 
sávban talán az egykori déli bejárat, amely így 
Szent István sírépítményére volt merőleges. 

A román kori bazilika szentélyének fél kupo
lája mozaikkal volt díszítve, a hajók nyílt fedél
székkel vagy egyenes fafödémmel lehettek le
fedve. Padlózata fehér mészkő lapokkal volt fed
ve, a Szent István-sír és -kultuszhely környéke 
pedig, az uralkodó család piros-fehér színeit ér
zékeltető, díszesen rakott fehér márvány és vörös 
tégla elemekkel váltakozva volt borítva.133 

A bazilikát Károly Róbert 1318-ban boltoztatta 
be, a korábbi pilléreket körülfalazással erősítette 
meg, a korábbi járószintet pedig 38 cm-rel emelte 
meg, és vörös márvány lapokkal boríttatta le. 
Minden valószínűség szerint ehhez az átalakítás
hoz kapcsolható a kórust körítő építmény rész
leges bővítése, továbbá a kórus nyugati szegé
lyének középpontjában egy kelet-nyugati tenge
lyű, nagyméretű pódium kialakítása, amelyen 
minden valószínűség szerint, baldachin alatt, a 
„solium regni", a királyi trónszék állott.134 

1327-ben leégett a bazilika tetőszerkezete, 
amelynek kijavítása valószínűleg további belső 
építkezéseket is maga után vont. 1349 és 1374 
között Nagy Lajos, édesapja, családja és saját 
maga számára az északi oldalhajó nyugati felé
ben egy zárt sírkápolnát alakíttatott ki. A XV. 
század végén Mátyás király, a részben elbon
tott városfal és a bazilika keleti szentélye között 
bővítési munkákba kezdett, amelyet azonban 
életében nem tudott befejezni. A mintegy 2 mé
terrel magasabb járószintre tervezett keleti bő
vítés főtengelyében saját sírkápolnáját kívánta 
kialakíttatni, amihez északról és délről talán 
három-három kápolna csatlakozott.137 1540-ben 
temették el a bazilikában az utolsó királyt, Sza-
polyai Jánost.138 Koporsóját véleményünk szerint 
a kórusba benyúló pódium északkeleti sarkába 
bevágott téglasírba helyezték. A kórus három 
román kori, téglából készült királysírja mellé 
újabb három, téglából készült késő középkori 
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királysír került . A déli oldalhajóban a 3. pillér 
mellől került elő a múlt században I I I . Béla és 
felesége, Antiochiai Anna sírja. Valószínűnek 
tartjuk, hogy Nagy Lajos és két feleségének sír
ja az északi oldalhajóban a 6. és 7. pillér magas
ságában volt.139 A XV. század végén Kálmáncsehi 
Domokos, a bazilika prépostja, Szent Anna tisz
teletére az északi oldalhajó keleti felében, az 1. 
és 3. pillér között új kápolnát építtetett.140 

A román kori bazilika alapozása római kori 
nagyméretű faragott mészkő kváderekből és kü
lönböző építészeti tagozatokból készült. Az észa
ki oldalhajó külső falköpenye, továbbá a fő
szentély északi külső oldalán 1972-ben kibon
tott felmenő falszakasz alapján valószínűnek lát
szik, hogy a bazilika falai homokkőből faragott 
kvaderkövekbol épültek.141 

A román kori bazilikához délről két egyhajós, 
félköríves szentélyű, valószínűleg főúri sírkápol
na csatlakozott.14 A bazilika délkeleti sarkán 
levő egykori kincstár és levéltár épületéhez kap
csolódó első kápolnát 1100 körül, az ehhez délről 
csatlakozó második sírkápolnát az 1200-as évek 
körül építették. Ez utóbbiak alá nyúlik egy sza
bálytalan négyzet alaprajzú korábbi épület vagy 
kerítés visszabontott fala, melynek rendeltetése 
ma még kérdéses.143 

A bazilikától északra elhelyezkedő egykor i 
prépostsági épületekből csak csekély részletek 
feltárására került eddig sor, amelyekből azonban 
sem alaprajz, sem kiterjedés nem határozható 
meg. Egy 1601-ben készült francia metszet szerint 
a keleti várfallal párhuzamosan elhelyezkedő 
épületekhez nyugat felől egy másik épület csatla
kozott, amely a hozzáépített kerítésfallal együtt 
zárt udvart képezett.144 Az 1979-ben végzett ki
sebb ásatás során egy elbontott, É—D irányú, 
sárga murvás és tört kőből rakott falmaradvány 
volt megfigyelhető, amely azonban nem volt 
merőleges a bazilika főtengelyére. E fallal pár
huzamosan egy 1 méter széles, tört köves alapo
zású, hosszú lapos kvaderkövekbol épült fal, és 
ahhoz nyugat felől bekötött két falszakasz volt 
megfigyelhető. A rétegtani adatok és kisleletek 
alapján mindhárom fal Árpád-korinak minősít
hető, a hozzájuk tartozó épület azonban kétség
telenül használatban volt a XVIII . század végé-
ig-'45 

A prépostsági épületegyüttestől északra 1972-
ben feltártunk egy egyhajós, patkó alakú 
szentélyű templomot. Terrazzopadlója volt, ala
pozása apró tört kő, felmenő fala nagy kvader
kövekbol készült. A szentélynégyzet északi és 
déli oldalához egy-egy concha csatlakozott, há
rom sarkán egy-egy másodlagosan felhasznált 
római kori mészkő oszlop állott. A negyedik 
oszlop homokkőből faragott dobokból készült. 
A patkó alakú szentélyt a középkor folyamán 
egyenes szentéiyűvé alakították, és egyidejűleg 
déli oldaláról bejáratot nyitottak. A templomtól 
délre több, melléklet nélküli sír került elő, he
lyenként több rétegben. E templomot a Szent 
Kereszt-plébániatemplommal azonosítjuk, amely
ről egy 1419-ből fennmaradt oklevél szól, és 
amely szerint e templom a királyi bazilika teme
tőjében állt. A középkori belváros területén a 
már említett és 1249-től plébániatemplomként 

szolgáló Szent Péter-templomon kívül ez volt az 
egyetlen plébániatemplom, és ami valószínűleg a 
prépostsághoz tartozó egyházi és világi szemé
lyek számára szolgált. A templom történeti és 
formai indokok alapján a XI. század első felé
ben épülhetett.146 

A középkori castrum területén oklevelekből 
ismeretes egy, a XII . század utolsó harmadára 
visszavezethető Szent Imre-kápolna, melynek 
gondozását a prépostság kanonokjai végezték. 
E kápolna helyét nem ismerjük, valószínű azon
ban, hogy a bazilika közvetlen szomszédságában 
lehetett, mégpedig a középkori piactéren a 
XVIII . században épült ferences templom és 
kolostor helyén.147 

Egy, a XV. század második feléből fennmaradt 
oklevél Szent Bertalan tiszteletére szentelt temp
lomról tesz említést. Építését a kora középkorra 
valószínűsítjük, tekintettel arra, hogy Bertalan 
a sószállítók védőszentje volt, Fehérvár pedig a 
középkorban a Dunántúl egyik sóelosztó központ
ja volt. A Bertalan-templom helyét, figyelembe 
véve a XV—XVI. századi okleveleket is, a bel
város északnyugati negyedében tételezzük fel.148 

Székesfehérvár mai belvárosának utcahálózata 
mintegy 80 százalékban megegyezik a középkori 
város utcahálózatával. Az utcák egykori nevére 
vonatkozóan több új megfigyelést tettünk.149 

A középkori városfalat egy 1601-ből származó 
hadmérnöki felvétel alapján ismerjük. A várfal 
építésének korát nehéz meghatározni, de való
színű, hogy a XV. század elején már állt. A XVII. 
században kialakított ún. Monostorbástya és a 
középkori várfal találkozásánál végzett ásatásunk 
szerint a nagy kvaderkövekbol épült várfalat 
20X20 cm átmérőjű cölöpökre építették. Pilla
natnyilag nem tudjuk értelmezni azt a minden 
valószínűség szerint várfalhoz hasonló, tört köves 
technikával készült észak—déli i rányban húzódó 
széles falat, amelyet 1969-ben tártunk fel a 
castrum északkeleti szélén és amelyet 30X40 cm 
átmérőjű, 1 m hosszú cölöpökre építettek.150 

A középkori várfalat minden irányból vizes
árok vette körül. E vizesárkon túl voltak a kül
városok: északra a Civitas exterior (budai kül
város), nyugatra az Insula (Sziget) és a Nova 
civitas, délre az Ingovány és a Nova-villa.151 

A budai külvárosban és a Szigeten egy-egy 
ispotály működött a XII . század végétől, össze
függésben a már korábban felvázolt kereske
delmi és zarándokúttal . Az utóbbi a johanniták 
Szent István tiszteletére szentelt konventjéhez 
tartozott,152 míg az előző a Szent Miklós-prépost
sághoz.153 Mindkettőnek a helye a régészeti kuta
tásokból többé-kevésbé ismert.154 

A budai külvárosban a XIII—XV. század kö
zött Szent Domonkos tiszteletére szentelt plébá
niatemplom és kolostor, Szent Katalin vagy Szent 
Margit tiszteletére szentelt domonkos apáca
kolostor, ismeretlen patrócíniumú ferences kolos
tor, valamint Szűz Mária- és Szent József-kápol
nák épültek. Ezen egyházak közelebbi helyét nem 
ismerjük. A budai külvárosról még annyit tudni, 
hogy 1147 és 1249 között itt laktak a latinok, 
továbbá hogy e területen a XI I I . századtól kezd
ve zsidók is éltek.155 

A vártól nyugatra fekvő Szigeten, a már emlí-
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tett johanniták egyházashelyén kívül volt egy 
Szent Mihály-plébániatemplom, valamint egy 
ágoston rendi kolostor. Ezek helye ugyancsak 
ismeretlen.156 

A déli külváros, pontosabban falu, a török kori 
metszetek alapján ugyancsak templomos hely 
volt. Ha ez a település volt az Ingovány, mint 
ahogy véljük, temploma Szent Kozma és Dámján 
tiszteletére volt szentelve.157 

A külvárosok nem voltak kőfallal körülvéve, 
csak palánk és a mocsár védte őket. 

Rendkívül bonyolult volt a város középkori 
egyházjogi helyzete. A király magánkápolnája
ként létesült Mennybe felvett Mária tiszteletére 
szentelt bazilika, a hozzá tartozó prépostsággal 
együtt, 1181-ig az esztergomi érsek, majd a 
Római Szentszék alá tartozott, tehát a területi
leg illetékes veszprémi püspökségtől független 
volt.158 E kiváltságos helyzetéből adódó előnyt 
tükrözi az is, hogy a X I I L században kanonok
jainak száma 40 volt.159 Csak összehasonlításul: 
a XIV—XV. században a veszprémi káptalan 36, 
az esztergomi káptalan pedig 39 kanonokból állt. 

Rövidítések — Abkürzungen 

ArchËrt = Archeológiai Értesítő 
GUTHEIL = GUTHEIL Jenő: Az Árpád-kori Veszp

rém. Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai I. 
Szerk.: Madarász Lajos (Veszprém, 1977) 

GYÖRFFY = GYÖRFFY György: István király és müve. 
(Budapest, 1977) 

MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája. Ed. Ge-
revich L.—Éri I. 2 (Budapest, 1969) 

RégFüz = Régészeti Füzetek I. Ser. I. (Budapest) 
SRH = SZENTPÉTERY Emericus: Scriptores rerum 

Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianae Gestarum. Vol. I—II. (Budapestini, 
1937—1938) 

SzfvÉvsz = Székesfehérvár Évszázadai. Szerk.: Kralo-
vánszky A. 1—4 (Székesfehérvár, 1967—1979) 

VKML = Veszprémi Káptalani Magánlevéltár. Veszp
rém, R. K. Püspökség 

1. MELICH János: A honfoglaláskori Magyarország. 
(Budapest, 1931) 398—401; GYÖRFFY György: A 
magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az 
országig. Századok, 92. (1958) 589; Uő. bővebben 
in.: VA JAY Szabolcs: Géza nagyfejedelem és csa
ládja. SzfvÉvsz 1. (1967) 85., 78. jegyzet. 
Itt jegyezzük meg, hogy nem látjuk igazoltnak azt 
a feltételezést, amely szerint a IX. században Veszp
rém településének Ortahu lett volna a neve [ BO
GY AY, Thomas: Die Kirchenorte der Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum. Südostforschungen 
19. (1960) 69.]. E feltételezésnek az az alapja, hogy 
Adalwin salzburgi érsek 865-ben Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére templomot szentel Kocel 
birtokán, és a név megegyezik a veszprémi Szent 
Mihály-székesegyház nevével. Ezt vallja GUTHEIL 
is: op. cit. 24. A Balaton-felvidék relatíve jól meg
kutatott területén nem ismert semmiféle frank ré
gészeti lelet. Vö.: MRT 1—4. köteteivel. Veszp
rémi várhegyen sem került elő 1969 óta frank le
letanyag, így ki kell zárnunk a csupán a patrocí-

Az uralkodó család magánkápolnája kezdetben 
27 egyházas faluval, a XIV. század 30-as éveiben 
pedig már 61 egyházas bir tokkal rendelkezett, 
tehát az ország gazdasági életében is fontos helye 
volt.160 Külön jogállása volt a johannitáknak, ők 
alapításuktól kezdve az esztergomi érsek alá 
tartoztak, Az összes többi egyházas hely, bele
értve már ä várban levő Szent Péter- és talán a 
Szent Bertalan-templomot is, a veszprémi püs
pök alá tartozott. A szerzetesek természetesen 
saját nagykáptalanjuk, illetve a bíborosi kollé
giumon keresztül a Szentszék alá tartoztak. 

Veszprém és Székesfehérvár kialakulása és 
kezdeti adottságai tehát közel azonosak voltak. 
Már a Középkorban azonban, különböző gazda
sági és társadalmi okok következtében egymás
tól eltérő irányba fejlődtek. E változások Székes
fehérvár számára kedvezőek, Veszprém számára 
hátrányosak voltak. Mindkét város korai törté
nete azonban számos kérdésben ma még tisztá
zatlan és ebben, miként azt már Veszprém ese
tében vázoltunk, mindenekelőtt a régészeti kuta
tások hozhatnak további előrelépést. 

nium névegyezésén alapuló feltételezést addig, 
amíg ujabb adat nem kerül elő. 

2. GUTHEIL op. cit. 28—30, aki csatlakozik KARÁ
CSONYI János korábbi véleményéhez: A magyar 
nemzet története, 896-ig. (Nagyvárad, 1924) 91. 

3. GYÖRFFY op. cit. 22, 73, 101 — 102. E kérdésben 
is perdöntőnek véljük Hartvik 1112—16 közötti 
írását: „ubi ducalis accessus et conversatio habe-
batur": SRH II. 408, ill. az 1108 előtt írt Kisebbik 
legendát, ahol a „ducalis" helyett „regalis" szere
pel: SRH II. 395, tehát az ezredforduló évtizedei
ben volt fejedelmi/királyi tartózkodási és szállás
hely Veszprém, nem pedig korábban. 

4. Lásd MRT 2. ( 1969) 224—256, valamint a RégFüz 
1969 óta megjelent ásatási beszámolóit. 

5 contra Romanos milites, qui castrum Bezprem 
custodiebant . . . " SRH I. 97. 

6. ,,. . . Morot. . . confectus senio repausabat in castro, 
quod Bezprem nominatur." SRH I. 164. 

7. GYÖRFFY György: A magyar egyházszervezés 
kezdeteiről. MTA II. Osztályának Közleményei, 
18. (1969) 214; GYÖRFFY op. cit. 117—118. 

8. 1002: SZENTPÉTERY Imre: Szent István okleve
lei. Szent István Emlékkönyv II. (1938) 1983—184; 
1009: KARÁCSONYI János: Szent István okle
velei és a Szilveszter bulla. (Budapest, 1891) 57— 
58; GYÖRFFY György: Székesfehérvár feltűnése a 
történeti forrásokban. SzfvÉvsz 1. (1967) 22—23. 

9. KUBINYI András lektori véleménye szerint: „a 
veszprémi egyházmegye furcsa kiterjedését más 
okokból vezetném le: az.első egyházszervezésnél 
ügyeltek arra, hogy valamennyi egyházmegye 
érintkezzen valamely jelentős folyammal.. .; 
. . . egy németországi hozzászólásomban utaltam 
az egyházmegyehatárok és a folyók összekötte
tésére (Die Stadt am Fluss. Hrsg. v. E. MASCHKE — 
J. SYDOW, Sigmagingen, 1978, 199)". — Valóban 
ez is egyik fontos szempontja lehetett a területi 
felosztásnak, azzal a megjegyzéssel kiegészítve, 
hogy a határokat egyéb földrajzi tényezők is be
folyásolhatták. 

10. 1276/1469: ,,. . . sancta Vesprimiensis ecclesia pri-
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ma omnium kathedralium regni sedium . . . " VKML 
Insula magna 5. Idézi: GUTHEIL op. cit. 52; 1277: 
„. . . valde pr iorem et antiquiorem inter pontifica
les sedes Hungarie regni Vesprimiensem basili-
cam." FEJÉR Georgius: Codex diplomaticus. IX/7, 
692—696. 

11.GYÖRFFY 68—74. 
12. Ibidem. 
13. Ennek 1216. évi pápai rendezésére és okleveles 

rögzítésére lásd: FRAKNÓI Vilmos: Monumenta 
Romana Episcopatus Vesprimiensis. Tom. I. (Buda
pestini, 1896) 35—36. 

14. KRALOVANSZKY Alán: A székesfehérvári királyi 
bazilika alapításának és István királlyá koroná
zásának kérdéséhez. Fejér megyei Szemle (Székes
fehérvár, 1967) 52. 

15. GUTHEIL 100—105. 
16. BALOGH Albin: A veszprém-völgyi görög mo

nostor alapítása. Regnum (1944—1946) 21—30; 
KOMJÁTHY Miklós: A veszprém-völgyi alapító
levél kibocsátójáról. Levéltári Közlemények 42. 
(1973) 33—49; GUTHEIL 138—165. 

17. A Koppány-kérdésről: GYÖRFFY György: Kop
pány lázadása. Somogy megye múltjából. Levél
tári Évkönyv, 1. (1970) 18. 

18. GUTHEIL 104. 
19. FOGEL István—IVÀNYI Béla—JUHASZ László: 

Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum deca
des. Dec. I I . Lib. IV. (Lipsiae, 1936) II . 91. alap
ján állítja GUTHEIL 85, 96, 99. 

20. GUTHEIL 203—204; A szolgálónépek kérdéséhez 
lásd HECKENAST Gusztáv: A fejedelmi (királyi) 
szolgálónépek a korai Árpád-korban. Értekezések 
a történeti tudományok köréből. 53. (Budapest, 
1970) és GYÖRFFY György: Az Árpád-kori szol
gálónépek kérdéséhez. Történeti Szemle 15. (1972) 
261—320 nagy szakmai kitekintéssel irt műveit. 

21. GUTHEIL 172. 
23. 1300: nos ecclesie Wesprimiensi cuius speci

alis sum us patrona, in qua est sedes reginalis . . . " 
VKML Insula magna 3. idézi: GUTHEIL 264. 

24.1341: ,,. . . illius ecclesie vestre, que specialis ca-
pella et locus coronationis reginalis existit . . . " 
VKML Tátika 6. idézi: GUTHEIL 264. 

25. 1377: cum itaque, sicut accepimus, regina Un-
garie pro tempore existens in ecclesia Wespr i 
miensi coronari et alia insignia reginalia reci
pére . . ." FRAKNÔI op. cit. II . 246. 

26. MORAVCSIK György: Görög nyelvű monostorok 
Szent István korában. Szent István Emlékkönyv 
1. (1938) 416; GYÖRFFY 321—323; a nem valószínű 
Géza-kori alapításról: KOMJÁTHY op. cit. 33. 

27. ,,. . . Ladislai sanctissimorum Pannóniáé regum con-
sortum hic ossa quiescunt." lásd: 19. jegyz. 

28. 1377: ,,. . . regine Ungarie . . . sepeliri consueve-
rint . . ." lásd: 25. jegyz. 

29. VAJAY op. cit. 89; UZSOKI András: az első ma
gyar királyné, Gizella sírja. Veszprém Megyei Mú
zeumok Közleményei 16. (1982) 125—168. 

30. WERTNER Mór: Az Árpádok családi története. 
(Nagybecskerek, 1892) 193—205. 

31. Ibidem 194. 
32. PFEIFFER Miklós: A domonkos rend magyar zár

dáinak vázlatos története. (Kassa, 1917) 83—85; 
GEREVICH László: Budapest művészete az Árpád
korban. In.: Budapest története 1. (Budapest, 1973) 
376; KIRÁLY Ilona: Árpád-házi Szent Margit és a 
sziget. (Budapest, 1979) 43—60. 
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buit." SRH II . 394; WERTNER op. cit. 59; 438. 

34. SZENTPÉTERY Imre: Árpád-házi királyaink ok
leveleinek krit ikai jegyzéke, I—II. (Budapest, 
1927—1943); A kérdéses oklevél: 1171 „Actum 
est in civitate W." nem biztos, hogy Veszprémet 
jelenti, annál is inkább, mivel a szókezdő , ,W" 

gyanús, e korban még a ,,B" a korszerű; ibidem 
118. 
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36. FEJÉR op. cit. VI I I /2 , 155. 
37. PAUER János : Székesfehérvárott koronázott ki

rálynők. (Székesfehérvár, 1872); Károly János: Fe
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omnibus sufficientiis ad servitium in auro vel argu-
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41. 1347: „. . . nobiles de superiori Dörögd praefatae 

ecclesiae patroni stabunt et orabunt coram mai-
ori Altari Beati Andreae . . ." ÁDÁM Iván: A fel-
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44. PAULER op. cit. I I . (1893) 447—484. 
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Egy dunántúli egyházi nagybir tok története a kö
zépkor végén (Pécs, 1943); KUMOROWITZ L. Ber
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47. Utoljára és összefoglalóan GYÖRFFY György: Bu
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és Robertus volt ugyancsak vallon származású püs
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előzménye az, amelyre ugyancsak Major Jenő 
hívta fel figyelmemet: „egy 1338-as adat szerint 
(Anjou-kori Okmánytár I I I . 514) a környéken 
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52. FEJÉRPATAKY László: Pápai adószedők Magyar
országon a XIII—XIV. században. Századok (1887) 
606. Ennek korrigált adatai: MALYUSZ Elemér: 
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területet jelent. A kételkedést SOLYMOSI László 
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évtizedekben Gyürky Katalin és Tóth Sándor (aki
től rendkívül várjuk a sajnálatosan abbahagyott 
székesegyházi feltárásainak mielőbbi közreadá
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munkáját Eri Istvánnak, Kelemen Mártának, Né
meth Péternek, Tóth Sándornak és Torma István
nak köszönhetjük (MRT 2., 224—256), ahol az 
egyes lelőhelyeknél a teljes bibliográfia is meg
található. 
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Bestimmung der sog. Schläfenringes mit S. Ende. 
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58. MRT 2., 51/2; 51/3a és 51/25. sz. lelőhelyek. 
59. TÓTH Sándor: A veszprémi székesegyház közép

kori kőfaragványai. Veszprém Megyei Muzeumok 
Közleményei 1. (1963) 126. 

60. ADAM Iván: A veszprémi székesegyház (Veszp
rém, 1912) 53—129. 

61. ÉRI István: Veszprém (Budapest, 1972) 9; GUTHEIL 
65—66; TÓTH op. cit. 123—124 szerint az Ádám 
által megfigyelt 120 x 120 cm-es, kemény mész
kőből készült báziskő (egyik in situ feküdt a fő
hajó és oldalhajó választóvonalában Ù járószint 
alatt 200 cm mélyen: ÂDÀM op. cit. 95—96) nem 
tartozott a magasabban alapozott és felmenő fa
laival, oszlopaival megmaradt, Balaton-felvidéki 
vörös homokkőből készült ugyancsak román kori 
bazilikához. Ujabb oszloptalapzat került elő a 
Szent György-kápolna feltárása után (GYÜRKY 
Katalin: Die St. Georg-Kapelle in der Burg von 

Veszprém. ActaArch-Hung 15. (1963) 341—386) 
a védőépület készítésekor végzett munkálatok so
rán másodlagos helyzetben: TÓTH op. cit. 122— 
123. Az előbbiekkel azonos nagyságú — 112 x 118 
cm — oszloplábazatot véstünk ki a székesegyház 
közelében fekvő Tolbuhin út 39. sz. ház pincéjé
nek alapozásából, amely ugyancsak kemény mész
kőből készült; KRALOVANSZKY Alán: RégFüz 
33. (1980) 118—119. Mindhárom lábazat, vélemé
nyünk szerint, eredetileg római lábazat volt, ame
lyeket átfaragtak. 

62. ÁDÁM I. leírása szerint nincsen összeépítve az 
oldalhajók fala a tornyok falával: op. cit. 63. 

63. A szentély bővítése és az új altemplom az 1380. 
évi égés után épült, felszentelése pedig 1400-ban 
történt. FRAKNOI Vilmos—LUKCSICS József: op. 
cit. II. 324. 

64. KOROMPAY Gyula: Veszprém (Budapest, 1957) 
35; A székesegyháztól északra fekvő Szent György
kápolna nincsen a metszeten, az csak régészeti és 
írásos forrásokból ismert; GYÜRKY op. cit: Az 
ugyancsak az északi oldalon álló Szentlélek-ká-
polna, amelynek néhány építészeti részlete a Szent 
György-kápolna feltárása során került napfény
re, 1371 előtt már állt: Zalai Oklevéltár II. 72; 
BÉKEFI op. cit. 22. A déli oldalon Szent László 
tiszteletére épült kápolna 1359 előtt (FRAKNÔI 
V.—LUKCSICS J. op. cit. I I . 182), a Szent Már
toné pedig 1429 előtt (Történeti Tár, 1887, 177) 
már állt. 

65. A rekonstrukciót ennek ellenére Gerevich László 
kérésére megkíséreltük, amelyet 1:500-as léptékű 
vezérszint felmérésre vittünk fel. A metszeten 
megadott lépték szerint a szélesség megegyezett, 
a hosszúság és a tájolás nem. Ennek alapján ké
szült lekicsinyítve rekonstrukciónk; KRALO
VANSZKY Alán: A veszprémi várhegy. Vezető 
(Veszprém, 1981) 6. Ennek következtében csupán 
előzetes feltételezés elvi rekonstrukciónk, amíg 
Tóth Sándor nem teszi közzé kutatási eredményeit. 

66. A hadmérnöki felvétel meghatározta a felmérés 
célját: a katonai szempontot (felhasználható hely
ségek, védelem vagy támadás esetén fontos pon
tok stb.). Ismeretlen tényező, hagy nem tudjuk 
bizonyítani a felvétel alapján, csak a földszinti 
helyiségeket rögzítették-e, s hogy melyik helyi
ség felett lehetett egy vagy több szint még? Ter
mészetesen ismeretlen tényező még az is, hogy 
hány építési periódusban épült fel az egész épület
együttes. A fenti tényezőket figyelembe véve, úgy 
tűnik, hogy az épületegyüttes magja a várhegy 
keleti sziklapereméhez keletről és északról hatá
rolt L alakú, hét helyiségből álló egység, amely 
előtt délre kerítésfallal elhatárolt udvar helyezkedik 
el, valamint nyugat felől egy kapu, amelyhez észak
ról és délről egy-egy helyiség csatlakozik a kül
ső, nyugati udvar felőli oldalon. A keleti épü
letszárnyhoz, valószínűleg konzolos alátámasz
tással olyan kiugró épületegység csatlakozik ke
let felé, amely védőtorony é s /vagy latrina lehe
tett, valamint egy délkelet irányba húzódó kerí
tésfal, ill. a keleti várfalnál egy oldalozó torony. 
E belső, keleti épületegyüttes északi falához észa
ki irányban olyan „külső" helyiség csatlakozik, 
amely elvben lehetne az ún. Gizella-kápolna (er
re gondolt KOROMPAY op. cit. 36). Ha viszont 
a felvétel és a visszaszerkesztés jó, akkor ez 
nem lehet azonos a kápolna épületével. Külön
ben a keleti szárny helyiségei terem nagyságúak: 
szélességük 6—8 m, hosszúságuk 8, 9, 12, 14 és 
16 m. A nyugati t raktus északról két nagy helyi
séggel, előtte délre nagy udvarral , és az udvart 
délről, nyugatról körülölelő kerítésfallal rendel
kezik. A keleti és nyugati részegységhez délről 
egy, az előbbiekkel közel azonos nagyságrendű 
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terület tartozik, amely minden oldala kerítésfal
lal van körülvéve, és a belső tér, udvar közepén 
legalább két építési periódusban épített épület áll. 
Ezen déli épületből és kerítésfalból álló egység
hez csatlakozik nyugat felé a belső és külső vá
rat elválasztó kapu, valamint annak védműrend-
szere (kerítés, ill. várfal, kaputornyok, folyosó 
és rondella). 
Ennek a palotaegyüttesnek magját szokás az Ár
pád-kori királyi, ill. királynéi palotának tekin
teni, azzal az indokkal többek között, hogy az 
1757—1758-as püspöki protokollum szerint ,,. . . a 
püspöki palotának, amelyet ezelőtt királyi rezi
denciának neveztek . . .", ill. „. . . a kapun belül, 
amint szokás nevezni, a királyné konyhája is egy
ben fennállott". (Veszprémi püspöki Levéltár, 
Protocollum Episcopate. 1757—58. Idézi: GUTHEIL 
67—68). Major Jenő lektori véleményében is en
nek az adatnak a figyelembevételét hangsúlyoz
ta: „bármennyire is késői a királyné konyhájára 
emlékező adat, mivel a tanúvallomás a királyi 
rezidenciát is megemlítette . . . nem lehet érték
telennek tekinteni . . .". A fentiekkel szemben 
azonban úgy vélem, hogy az ellenindok mégsem 
állja meg a helyét. Ismert ugyanis, hogy 1566 és 
1719 között Veszprém várát a török elleni harc 
egységes stratégiája és a pénzügyi fedezet, majd 
a Rákóczi-féle szabadságharc miatt a király át
vette és bir tokolta a veszprémi püspöktől: LUK-
CSICS Pál—PFEIFFER János: A veszprémi püs
pöki vár a katolikus restauráció korában. (Veszp
rém, 1933) 38. Ennek alapján úgy gondolom, hogy 
reálisabb az 1757/58-as bir tokperes tanúvallomás 
adatának feloldása, ha a 39 évvel korábban lezá
ródott és 143 évig tartó „királyi" időszakra vo-
natkoztattatjuk, mint a 445 évvel korábban lezá
ródott, 1313 előtti időszakra! 
Major Jenő azon feltételezését, amely szerint a 
legkorábbi fejedelmi, ill. királyi szálláshely eset
leg nem a várban, hanem a veszprémvölgyi gö
rög apácakolostor területén kereshető (szíves szó
beli közlése), feltétlenül megfontolandónak és 
kutatandónak tartom. E kérdésről Major Jenő
vel közös tanulmányban kívánunk foglalkozni. 

67. Az 1980—1982. évi ásatás, ill. falkutatás ered
ményéről; KRALOVANSZKY Alán: Újabb adatok 
a veszprémi Gizella-kápolna közép- és újkori épí
téstörténetéhez. Építéstudomány, XV. (1983) 273— 
281. 

68. GYÜRKY op. cit.; GERVERS-MOLNAR Vera: A 
középkori Magyarország rotundái. Művészettör
téneti Füzetek, 4. (1972). 

69. GYÖRFFY 102. 
70. GYÜRKY ibidem. 
71. Erre elsősorban nyugat- és délkelet-európai pél

dák alapján gondolhatunk: Aachen, Przemysl, 
Krakkó stb. 

72. 1307: „castrum Omnium Sanctorum": Zala megyei 
Oklevéltár, I. 127—128. 1352-ben már nem mint 
„külső" vár, hanem mint társaskáptalan tűnik fel: 
„prepositura ecclesie omnium sanctorum in castro 
Vesprimiensis": FRAKNÓI—LUKCSICS op. cit. II . 
152. E prépostság helye a Tolbuhin u. 17—21. tel
keken keresendő, ahol minden valószínűség sze
rint a XVII. századi vári református templom is 
állhatott. A Tolbuhin u. 17. kapualjában lévő né
hány, melléklet nélküli csontváz, állaguk miatt, in
kább középkorinak tűnik; KRALOVANSZKY 
RégFüz 35. (1982) 137. (Itt jegyezzük meg, hogy a 
köznyelvben használatos „nagyprépostság" e „kis" 
prépostságtól való megkülönböztetést jelzi, hiszen 
mindkét prépostság székhelye a veszprémi vár
ban volt.) 

73. GUTHEIL 121—123. 

74. Eltérően a MRT 2. 51/7. sz. lelőhelynél írottaktól, 
a templom feltételezett helyét az 51/31. sz. lelő
helyre véljük meghatározni, mivel innen korai 
Árpád-kori temetkezés ismert: ERY К.—PALAGYI 
S. RégFüz 29. (1976) 70—71. A Szent Margit- és a 
Szent Miklós-templomok is domb peremén állot
tak, nem pedig domboldalon, ahogy a MRT 2. 233. 
oldalán látható térképen jelölték, és ahonnan te
metkezés sem ismert, a terepviszony is alkalmat
lan egy plébániatemplom megépítésére, egy temető 
kialakítására. 

75. A XI. századra határozta meg e templom építését 
a feltáró Rhé Gy.: RHÉ Gyula: Üj Árpád-kori 
templommaradványok Veszprémben. A Veszprém 
vármegyei Múzeum évi Jelentése (1930) 1—14. 
A hitelesítő feltárás eredményeiről: ERY К.—KRA
LOVANSZKY A. RégFüz, 32. (1979) 101—103. 

76. Lásd 48. jegyz. 
77. MRT 2. 51/49, 51, 52d lelőhelyek. V.o.: HECKE

NAST Gusztáv—NOV AKI Gyula—VASTAG Gé
za—ZOLTAY Endre. A magyarországi vaskohászat 
tör ténete a korai középkorban. (Budapest, 1968) 
171. 

78. A templom építéstörténetéről a Magyar Régészeti 
és Művészettörténeti Társulat 1979. évi üléssza
kán számoltam be részletesen. 

79. „. . . Bezprenensis mercati t r ibutum." ERDÉLYI 
László: A pannonhalmi Szent Benedek rend törté
nete. X. 14,330. Hasonló véleménnyel GUTHEIL 
187, ill. Major Jenő szíves szóbeli közlése. Az esz
tergomi és az óbudai párhuzamok: MRT 5. (1979) 
136. ill. GYÖRFFY Budapest története op. cit. 268. 
KUBINYI A. ibidem IL (1973) 14. 

80. MRT 2. 51/3a—b. ill. ÉRI I. RégFüz 20. (1967) 
107. 

81. GUTHEIL 182—190. 
82. MRT. 2. 51/4a. A XII I . szd.-i szentélyfal előkerü

léséről: DAX M. RégFüz 20. (1967) 107. 
83. Lásd 55. jegyz. 
84. MRT 2. 51/5 
85. Nem lehetetlen, hogy a káptalani levéltárban ma

radt fenn napjainkig a legtöbb veszprémi vonatko
zású oklevél, és így óhatatlanul felmerül a kérdés, 
hogy e gyűjteményben csak azok az oklevelek ma
radtak fenn, amelyek a káptalan számára voltak 
birtok jogilag kedvezők. Biztos, hogy püspöki és 
királynéi tulajdonú volt a Szent Katalin-kolostor 
és környéke, mivel a kolostort 1240-ben Bertalan, 
veszprémi püspök alapította (FRAKNOl—LUK
CSICS op. cit. I. 139), és ugyanott a királyné 1275-
ben földet, malmot és az e szegen fekvő jutási ut
cát adományozta a kolostornak (VKML Veszprém-
oppidum 68, idézi GUTHEIL 307). Minden további 
szeg tulajdonjoga 1313 előtt kérdéses, vitatható. 

86. Lásd 26. jegyz. 
87. Ha feltételezésünk igaz, akkor a Miklós-szegi ko

vácsok, az Iván-szegi bőrművesek, valamint a vár
hegytől 3 km-re fekvő Csatár ( = pajzskészitö) la
kói azonos szolgáltatási-települési rendszert és eti
kai sokszínűséget engednek feltételezni, mint ami
lyen Esztergomban volt, HECKENAST 97, 
GYÖRFFY: Az Árpád-kori op. cit. 287. 108. jegyz., 
GYÖRFFY 97. 

88. ÉRI op. cit. 14. Érdekes megfigyelést közöl BÁCS
KAI Vera: Magyar mezővárosok a XV. század
ban. Értekezések a Történeti Tudományok Köréből 
37. (1965) 50. oldalán, amely szerint egy dunántúli 
mezővárosban átlagosan 120 főre jut egy mészá
ros. Veszprémben 8 mészárszék működött 1489-
ben: GUTHEIL 336. Ha a várban nincsen mészár
szék, és ez nem is valószínű, akkor ez azt jelenti, 
hogy a várban 600—1100 fő élt volna a XV. szd. 
végén. Ez túl soknak tűnik. Tehát vagy túl van be
csülve a váron kívül lakók lélekszáma, vagy több 
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volt a mészárszékek száma, vagy Veszprémre nem 
érvényes az az átlag, amelyet Bácskai Vera mu
tatott ki. 

89. NEMESKÉRI János—KRALOVANSZKY Alán: Szé
kesfehérvár becsült népessége a X—XI. századok
ban. SzfvÉvsz 1. (1967) 125—138 módszertani szem
pontjai és a veszprémi korai temetkezések alap
ján történt becslés. 

90. Lényegileg ugyanígy fogalmaz e kérdés gazdaság-
és egyháztörténet szempontjából egyaránt leg já
ratosabb szakembere; MÁLYUSZ op. cit. 162—172. 

91. E régészeti kutatások azonban nem nélkülözhetik 
a falkutatásnak nevezett építéstörténeti kutatást 
és az ahhoz kapcsolódó levéltári kutatást. E há
rom pillér az, amelyen egy korszerű és tudomá
nyos igényű középkori várostörténet nyugodhat . 
Bármelyik forrástípus elmarad, részigazság a ku
tatási végeredmény. 

92. SRH II. 396: ,,ob specialitatem nobilitati sue no-
men accepit." HORVÁTH János: Székesfehérvár 
korai történetének néhány kérdése az írásos for
rások alapján. SzfvÉvsz 1. (1967) 109—110. 

93. GYÖRFFY Székesfehérvár feltűnése . . . op. cit. 
19—20. 

94. Ibidem 19. Rogerius: SRH II . 555. GYÖRFFY Bu
dapest . . . op. cit. 290 szerint ,,1240 után jött di
vatba". 

95. Székesfehérvár történetének első összefoglalását 
adja hatalmas oklevéltári anyagra támaszkodva; 
KÁROLY János: Fejér megye története. Székesfe
hérvár története (Székesfehérvár, 1898) 372—504. 
Újabb adatokkal bővítve összefoglalóan FITZ Je 
nő—CSÁSZÁR László—PAPP Imre: Székesfehér
vár (Budapest, 1966) 5—52; DEÉR József: Aachen 
und die Herrschersitze der Arpaden. Mitt. d. Inst, 
f. Ost. Geschichtsforschung 79. (1971), ill. kritikai 
értékeléssel; GÖCKENJAN Hans: Stuhlweissen-
burg. Eine ungarische Königsresidenz vom 11—13. 
Jh. Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte Ost-
und Nordeuropas . Ed. Zernack, Klaus (Wiesbaden, 
1971) 135—152. Végezetül SzfvÉvsz 1. (1967), 2. 
(1972), 3. (1978) szaktanulmányai. 

96. A Székesfehérvár melletti Fövenyen tartott or
szággyűlésekről; KRALOVANSZKY Alán: Velence 
község történetéhez. Alba Regia, 4—5. (1963—64) 
230—232. 

97. HUSZÁR Lajos: Anjou-kori pénzverés Székesfe
hérvárott . SzfvÉvsz 2. (1972) 113—122. 

98. KUMOROWITZ L. Bernát: Buda (és Pest) „fővá
rossá" alakulásának kezdetei. Tanulmányok Buda
pest Múltjából. 18. (1971) 7—58. 

99. FITZ: op. cit. 6. 
100. KRALOVANSZKY A. ArchÉrt 98. (1971) 280, 100 

(1973) 277. A pseudoisodomum meghatározását 
S Z A K A L Ernőnek köszönöm. E kérdéshez lásd 
FITZ Jenő: Notes. Alba Regia 12. (1971) 260. A fa
lat különben FÜLEP Ferenc is rómainak tartot ta 
(szíves szóbeli közlése az 1972. évi helyszíni szak
véleménye alapján). 

101. GYÖRFFY 210—213. 
102. Ibidem 213—214. Ha elfogadjuk GYÖRFFY felté

telezését, hogy a mai Csákvár volt Szabolcs nyári, 
és a mai Pusztaszabolcs pedig a téli szálláshelye, 
akkor nagyon nehezen értjük meg, hogy egy kö
zeli helyen, újabb szálláshelyet tartott volna fenn 
Szabolcs, még akkor is, ha nem azonos időpontban 
használta volna szálláshelyül. 

103. KNIEZSA István: Magyarország népei a XI. szá
zadban. Szent István Emlékkönyv, II (Budapest, 
1938) 371. Legújabban KRISTÓ Gyula — MAKK 
Ferenc — SZEGFŰ László: Adatok „korai" hely
neveink ismeretéhez. I. (Szeged, 1973), II . (1974). 
Acta Historica Tom. XLIV., XLVIII. 

104. Az 1009. évi oklevélben már szerepel: KARÁ
CSONYI Szent István . . . op.* cit. 58. 
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105. MEZEY László: Székesfehérvár egyházi intézmé
nyei a középkorban. SzfvÉvsz 2. (1972) 22. 

106. KAROLY op. cit. 
107. KRALOVANSZKY Alán: Az ezeréves Székesfehér

vár korai története. Élet és Tudomány, 33. (1972) 
1557, 1562. 

108. KRALOVANSZKY Alán: Székesfehérvár X—XI. 
századi településtörténeti kérdései . SzfvÉvsz 1. 
(1967) 35—36. Az általam itt feltételezett 10. teme
tő később ugyanott előkerült : FÜLÖP Gy. RégFüz 
31. (1978) 77. 

109. CSALLANY Dezső: Archäologische Denkmäler der 
Awarenzeit in Mitteleuropa (Budapest, 1956) 200. 
KRALOVANSZKY A. Alba Regia, 2—3. (1961—62) 
173—179; 11. (1971) 165. 

110. BAKAY Kornél: Gräberfelder aus den 10—11. 
Jaftrhundert in der Umgebung von Székesfehér
vár und die Frage der fürstlichen Residenz. Alba 
Regia, 6—7. (1966) 43—88; 8—9. (1968) 57—84. 
KRALOVANSZKY Alán: Székesfehérvár kialaku
lása a régészeti adatok alapján. SzfvÉvsz 1. (1967) 
7—18. 

111. Ezt FUGEDI Erik: Székesfehérvár középkori alap
rajza és a polgárság kezdetei Magyarországon. 
Településtörténeti Közlemények, 20. (1967) 32. Bő
vebben: Der Stadtplan von Stuhlweissenburg und 
die Anfänge des Bürgenstums in Ungarn. Acta 
Historica, 15. (1969) 103—136, állapította meg első
ként, amelyet a régészeti kutatások később meg
erősítettek. 

112. Sajnos leletanyagot nem tartalmazott a kábelfek
tetéssel párhuzamosan végzett átvágás, viszont ki 
kell zárnunk egy esetleges őskori készítést, mivel a 
város területén hiányzik az er re vonatkozó egyéb 
régészeti leletanyag. KRALOVANSZKY Alán: The 
earliest church of Alba civitas. Alba Regia, 20. 
(1983) 84—85 és XXXII. tábla 3. kép. 

113. KRALOVANSZKY ArchÉrt 99. (1972) 266. Uő. 
Ars Hungarica (1975). 2., 317. Uő. Alba Regia, 20. 
(1983) 75—88. 

114. Cs. TOMPOS Erzsébet értékes szakvéleménye 
helyszíni tanulmányozása során. Véleményét meg
ismételte: Ars Hungarica (1975) 2., 319. KRALO
VANSZKY Alán: Baukunsthistorische Angaben 
zur Frage des Auftauchens des romanischen 
Kirchentyps in Ungarn. Folia Archeologica, 35. 
(1984) 111—138. 

117. KRALOVANSZKY A. Alba Regia, 11. (1971) 166. 
118. KRALOVANSZKY The e a r l i e s t . . . op. cit. 79. 3. 

ábra. 
119. A Péter-templom patrociniumához és templomhoz, 

ill. a mellette lévő temetkezéshez és sírkápolná
hoz lásd: KAROLY op. cit 671. FITZ Jenő: Székes
fehérvár középkorához Fehérvár 1. (1955) 68. FU
GEDI op. cit. 39. MEZEY op. cit. 22—23. 

120. Wäscher Hans: Der Burgberg in Quedlinburg. 
(Berlin, 1959). Zaki Andrzej : Arrcheologia Ma-
lopolski wczesnosredniowiecznej. (Krakow, 1974). 

121. DERCSÉNYI Dezső helyszíni szakvéleménye és 
GYÖRFFY 102. 

122. Az előzmények forrásértékű összefoglalása és ki
tűnő értékelése: DERCSÉNYI Dezső: A székesfe
hérvár i királyi bazilika. (Budapest, 1942). 

123. KRALOVANSZKY A. Alba Regia 8—9. (1967) 
253—262. 

124. KRALOVANSZKY Alán: A székesfehérvári királyi 
bazilika alapításának kérdéséhez. Móra Ferenc Mú
zeum Évkönyve (1967), 121—125. 

125. KRALOVANSZKY Alán: A székesfehérvári királyi 
bazilika alapításának és István királlyá koronázá
sának kérdéséről. Fejér Megyei Szemle, 3. (1967) 
48—54. 

126. GYÖRFFY 317—319. 
127. SRH II . 432: „nondum erat dedicata". 
128. A bazilikái eltemetéséhez: „ad sepulchrum beati 

Henrici in eadem ecclesia s i tum": SRH II . 459. 



129. „ANNO INCARNATIONIS CHRISTI MXXXI 
INDICTIONE XIV A STEPHANO REGE ET GI
SELA REGINA CASULA HAEC OPER AT A ET 
DATA ECCLESIAE SANCTAE MARIAE SITAE 
IN CIVITATE ALBA." 

130. E kérdéshez: KOLLER Heinrich: A székesfehér
vári királyi trónszék kérdéséhez. SzfvÉvsz, 2. 
(1972) 7—20. E vonalban tár tuk fel azt az é s z a k -
déli irányú falat a Püspöki palota délnyugati sarka 
melletti járda területén, amely a Kossuth Lajos ut
ca észak-nyugati sarka irányában halad, és amely a 
bazilika nyugati zárófalának (atrium nyugati záró
falával?) lehet azonos. 

131. KRALOVANSZKY A. Archfirt 99. (1972) 266—267; 
100. (1973) 277. 

132. TÓTH SÁNDOR kitűnő rekonstrukciója a székes
fehérvári István király Múzeum állandó várostör
téneti kiállításán. 

133. Fotója: KRALOVANSZKY Az ezeréves . . . op. cit. 
1561. 

134. Déli hosszoldalán 1 — 1 pillér (?), oszlop (?) kiha
gyott helye volt az alapozásban megállapítható. 
Az alapozásból különben másodlagosan XII . szd.-i 
díszesen faragott kövek kerültek elő. 

135. „Anno Domini M-o CCC-o XXVII-o . . . ecclesia 
Beate Virginis de Alba Regali, quamvis plumbo 
tecta fuisset contra incendium, ut superius memini, 
tarnen flebiliter est combusta et tota plumbea 
materia in laminas producta de tecto eius a facie 
ignis vehementis fluxit liquide sicut cera, excepto 
uno campanili, quod supra sacristiam est, ubi 
sanctorum reliquie quamplurime posite conser-
vatur, et servatur, quod nemi dubitat eorum me
n t i s remansisse. Sed nichilominus eandem eccle-
siam postea iterum plumbo texit." SRH I. 491—492. 

136. Feldolgozásának első része: KRALOVANSZKY 
Alán: A székesfehérvári Anjou-sírkápolna. In.: 
Művészet I. Lajos király korában. 1342—1382. 
Szerk.: Marosi E.—Tóth M.—Varga L. (Budapest, 
1982) 165—174. 

137. E kérdéshez: DERCSÉNYI D. op. cit. valamint MA
ROSI Ernő: Mátyás király székesfehérvári sírká
polnája. SzfvÉvsz 2. (1972) 169—184. 

138. Ennek feltételezhető oka, hogy a pódiumra, mint 
királyi trónus helyére, már nem tartanak olyan 
fokú igényt, tiszteletet, hogy ne bontsák meg azt. 
Amennyiben nincsen igazunk, és a pódium nem ki
rályi trónushely, hanem a Szent Kereszt-oltár he
lye, a helyzet hasonló, hiszen a lépcsőt minden
képpen el kellett bontani (nyilván a lépcsőt visz-
sza is állították). A téglák eltértek a többi gó
tikus téglától színben és nagyságban. Előbbiek 
világossárga színűek és vastagok. 

139. Lásd 136. jegyz., ill. SZAKÄL Ernő: A székesfe
hérvári Anjou-síremlékek és I. Lajos király sír
kápolnája; LÖVEI Pál: A székesfehérvári Anjou
sírkápolna művészettörténeti helye. Mindkettő: 
Művészet . . . op. cit. 175—179, ill. 184—203. 

140. BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király ud
varában. (Budapest, 1966). KRALOVANSZKY: 136. 
jegyz. Ettől eltérő vélemény: MAROSI op. cit. 
176. 17. jegyz. Korábbi véleményünket változat
lanul fenntartjuk, ameddig újabb, perdöntő adat 
nem kerül elő. 

141. KRALOVANSZKY RégFüz 26. (1973). Itt 4 db 
lisena maradt meg in situ. Ennek alapján 17 li-
sena rekonstruálható. A bazilika északi homlok
falának külső falköpenyének megmaradása re j 
tély számunkra (lehet, hogy másodlagosan fel
használtak korábbi kőanyagot?), mivel alatta ba
rokk tégla töredékes alapozási részletet találtunk. 

142. KRALOVANSZKY A. Alba Regia 8—9. (1967) 
253—262. 

143. Ibidem. 

144. FITZ Jenő: Francia metszet Székesfehérvár 1601. 
évi ostromáról. Alba Regia 8—9. (1967—1968) 
149—154. 

145. KRALOVANSZKY RégFüz 33. (1981) 
146. ÉRY—KRALOVANSZKY RégFüz 24. (1971) 96— 

97. KRALOVANSZKY Alán: Székesfehérvár Ist
ván király korában. Alba Regia 12. (1972) 277— 
278. KRALOVANSZKY RégFüz 27. (1974) 79. ÉRY 
Kinga: Az anthropological sketch of Arpadian-
Age burials et the Holy Crucifix Church in Szé
kesfehérvár. Alba Regia 16. (1978) 159—167. 

147. KOVÁCS Péter: Megjegyzések Székesfehérvár kö
zépkori topográfiájának kutatásához. Alba Regia 
12. (1972) 262 a korábbi irodalommal. 

148. FÜGEDI Településtudományi Közlemények op. 
cit. 44. oldalán közli: „Vicus sancti Bartholomaei" 
1478-ból származó említését (OL. Dl . 18.085) az
zal a kiegészítéssel, hogy az ebben az oklevél
ben szereplő telkek egyikének szomszédságában 
egy r^gi torony áll. A Zalka M. utca és az Ady 
Endre utca sarkán lévő ház építésekor egy vas
tag falu torony helyét figyeltük meg, amely eset
leg a sóraktár épülete lehetett. Vö. KOVÁCS op. 
cit. 267. oldalán írottakkal. Mivel FÜGEDI op. 
cit. 45. oldalán megemlíti, hogy „Az utcát sajnos 
nem tudjuk azonosítani, az egyetlen útbaigazí
tást egy 1544-ből való török defter adja, amely a 
„káptalan" utcában egy düledező Szt. Bertalan-ká
polnát említ", úgy gondoljuk, hogy a Bertalan-ká
polna a mai cisztercita templom helyén állt ke-
letelten, nem úgy, ahogy a mai barokk templom 
van fordított keleteléssel, miként az korábban 
véltük: KRALOVANSZKY Alán: Az ezeréves Szé
kesfehérvár. Természet Világa 103. (1972) 341. ol
dal és térképen rögzítettük. így a Zalka M. u. 
északi fele lehetett a vicus sancti Bartholomaei 
(déli fele a káptalan utca), és a fentebbi indokon 
felül számításba kell vennünk azt is, hogy 1688-
ban Vánossy Antal „török mecset területén" építi 
fel a mai cisztercita templom elődjét, tehát ott 
a középkorban is templom állt valószínűleg: KÁ
ROLY op. cit. 202. Ettől eltérő vélemény: KOVÁCS 
op. cit. 265, 267. 

149. Az utcák részbeni azonosítását FÜGEDI Székes
fehérvár középkori alaprajza . . . op. cit. 44—45, 
ill. Stadtplan . . . op. cit. 130; NAGY Lajos: Szé
kesfehérvár késő középkori topográfiája. SzfvÉvsz 
2. (1972) 199—209 és KOVÁCS op. cit. elvégez
ték. A magunk elképzelését részben közöltük (Ter
mészet Világa op. cit.). E helyen újabb finomítási 
lehetőségről számolunk be, amelynek alapja egy 
1546. évi adat, amely szerint a törökök különbö
ző telkeket és házakat adtak el a várban, és vé
leményünk szerint ennek alapján további azono
sítási lehetőség adódik (VELICS András—KAMME
RER Endre: Magyarországi török kincstári defte
rek (Budapest, 1890 I I . 50). A váron belül a kö
vetkező sorrendben haladtak: Sziget kapu ( = Pa
lotai kapu, Ady Endre u.), Disznó utca ( = vicus 
Teutonicalisban mészárszékek voltak!), Nagytemp
lom környéke (a középkori bazilika és prépost
ság épülettömbje), Káptalan utca (Zalka M. u. 
déli fele), Zsidó utca ( = Jókai u.), Csiszár utca 
( = Ady E. u.), Város utca (vicus Magnus, mai 
Március 15 -e utca), Péter utca ( = vicus Sancti 
Petri, mai Arany J. u.). Ezt követően mentek ki 
a várból a Szigetbe, onnan az Ingoványba, vé
gül pedig a budai külvárosba. Ha ezen adatokat 
figyelembe vesszük, akkor összhang látszik az 
1700 körüli telekösszeírások és az 1826-os térkép 
adatával, hogy a Zalka M. utca közepén egy köz 
vezetett át a mai Jókai utcába, így jogos felté
telezni, hogy a Zalka M. u. északi fele más ne
vet viselt, mint a déli: Bertalan utca és Kápta
lan utca. 
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150. KRALOVANSZKY A. RégFüz 21. (1968) 77. E fal 
vastagsága 305 cm és észak—déli tengelyben hú
zódik. Lehetséges, hogy a korai terepviszonyok 
miatt a mai Belváros északi szélén másképpen ha
ladtak a szintvonalak a korai Árpád-korban, és 
ehhez igazították volna a várfalat?; KRALO
VANSZKY ArchÉrt 97. (1970) 322. 

151. E külvárosokról többet mondani addig nem le
het, ameddig újabb okleveles adatok és régésze
ti kutatások nem nyújtanak további szempontokat. 
E téren sokat várunk GYÖRFFY Gy. történeti föld
rajzi rekonstrukciós kötetének megjelenésétől, ill. 
a remélhetően mielőbb meginduló régészeti to
pográfiai munkálatoktól. 

152. MEZEY op. cit. MAJOR Jenő hívta fel figyelmün
ket arra, hogy a XII . szd. közepén azért alapít
hatta az esztergomi érsek a johanniták konvent
jét a Szigetben, mert az saját birtokát képezte (szí
ves szóbeli közlése). E ténynek településtörté
neti vonzata is van, mivel az esztergomi érsek
nek Székesfehérvárott „palotái" voltak (Fejér Cod. 
Dipl. V I I I / 1 . 183), így ezek egyikét kereshetjük 
a Szigetben, hol esetleg a királyi koronázások, 
esküvök és temetkezések során is megszállha
tott. 

153. FÜGEDI Stadtplan . . . op. cit. 120—124. GYÖRFFY 
Székesfehérvári latinok . . . op. cit. 41—42. 

154. A Miklós prépostsághoz tartozhattak azok a mel
léklet nélküli sírok, amelyeket a Honvéd utcai 

Der Verfasser der Abhandlung beschäftigt sich mit 
den neuen Angaben und Gesichtspunkten zweier 
Siedlungen, die im ungarischen Mittelalter eine 
bedeutende Rolle gespielt haben. 

1. Veszprém 
In Bezug auf die verschiedenen geschichtlichen 

Gesichtspunkten ist er der Meinung, dass a) die kirch
liche Tradition, laut dessen das Veszprémer Bistum das 
früheste Bistum Ungarns sei, stellt seinen Mann nicht 
(Ende des 10. Jh-s). Seiner Voraussetzung nach spiegelt 
diesse Meinung jene Angabe zurück, dass auf dem 
Quartiergebiet der Herrscher-familie — auch in der 
Umgebeung von Veszprém — ab 972 der Missionär-
Bischof, Brunus tätig gewesen ist; Kaiser Otto I. liess 
ihn zum deutsch-römischen Kaisertum gegründete 
kirchliche Tätigkeit wollte der neue ungarische Staat 
nicht weiter leben lassen, und so ist es warscheinlicher, 
dass das Veszprémer Bistum mit den anderen Bistümern, 
die im Jahre 1001 gegründet worden sind, gleichalterig 
ist; c) Diese Bedingung wird auch dadurch unterstützt, 
dass die Veszprémer bischöfliche Kathedrale die einzige 
ist, die nicht vom König, sondern von der Königin Gisela 
(1001—1038) gegründet worden ist, die die Kusine vom 
Kaiser Otto IL, bzw die Schwester vom Kaiser Heinrich 
gewesen ist (Anmerkung 1—14.); er stellt es durch die 
kritische Analyse der geschichtlichen Angaben dar, dass 
im Gegensatz bisherigen Voraussetzungen die unga
rischen Königinnen nicht in der Veszprémer Kathedrale 
gekrönt und begraben worden sind, und dass Veszprém 
nie die Residenz der Königin gewesen ist (Anm. 15—44.); 
vom Grund der feudalen Hierarchie aus leitet er die 
siedlungsgeschichtlichen Angaben des mittelalterlichen 
Veszpréms ab, und dadurch versucht er die zu erläutern: 
Veszprém, das im 10 Jahrhundert der Siedlungsort der 

építkezések során figyeltünk meg. A Szigetben 
évek óta SIKLÓSI Gyula végez feltárásokat. 

155. FITZ Székesfehérvár . . . op. cit. FÜGEDI Der 
Stadtplan . . . op. cit. 

156. M A L Y U S Z Elemér: Zsigmond-kori Okmánytár (Bu
dapest, 1951) 759. 

157. KRALOVANSZKY Az ezeréves . . . op. cit. 1563. 
158. GYÖRFFY 319 szerint a Szentszék csak „pártfo

gásába fogadta" a XII . szd.-ban és „nem vette tu
lajdonába" mint .nullius' (senkitől nem függő egy
házat. Ellentétes vélemény: MEZEY 28. 

159. 1234: Fejér Cod. Dipl. I V / 1 . 215. 
160. MEZEY 25. 
161. Itt jegyezzük meg, hogy jelen összefoglalásunk 

az I. (London, 1978) és II . (Budapest, 1982) An
gol—Magyar középkori várostörténeti konferen
cián, valamint a Nemzetközi Szláv Régészeti Tár
sulat IV. (Szófia, 1980) kongresszusán elmondott 
előadásaim összevont és rövidített szövege, ame
lyet dr. Törőcsik Zoltán megyei múzeumigazgató 
kérésére közlünk, és amelynek teljes szövege a 
27 illusztrációval a Hungarian Towns in the Middle 
Ages с tanulmánykötetben fog megjelenni az 
Akadémiai Kiadónál. Jelen közlésért e helyen 
mondok köszönetet. Az 1982 utáni eredményeink
ről az Osztrák Várostörténeti Társaság 1983. évi 
linzi konferenciáján, ill. a Xanthi Antropológiai 
Múzeum 1984-ben rendezte szimpóziumon számol
tam be. 

Herrscherfamilie war, ist vom 11. Jahrhunder t an die 
Komitats- und Bischofsresidenz geworden; ab 1313 
wurde der Veszprémer Bischof der erbliche Gespan, auch 
der Ortschaft Veszprém, das das selbstständige 
Stadtrecht nie bekommen hat; die Siedlungseinheiten um 
den Burgberg — den Stadtteil (=angulus) — umarmten 
das Zentrum: Heiliger Johannes der Täufer, Sankt Niko
laus, Heilige Margarete, Heiliger Thomas bzw. Kot-
Stadtteil. Ausserdem funkzionierte das zu dem Erzbischof 
zu Esztergom gehörende Nonnenkloster im Veszprémer 
Tal (Anm. 45—91.). 

2. Székesfehérvár 
Mit der bisher vom Verfasser vergestellte Stadt

geschichte ist der Verfasser grossenteils einverstanden 
(Anm.: 92—103), einige Teile werden aber den neuesten 
Angaben nach modifiziert, bzw. ergänzt. Der Re-
konstrukzion nach nimmt er es an, wenn er die drei neuen 
römischen Gebäude betrachtet, dass vielleicht nicht nur 
eine Poststation in der Stadt gewesen sei; b) er berichtet 
über die beiden vom ihm rekonstruierten Siedlungsringe, 
bzw. über die im Zentrum freigelegte Erdfestung und 
über die Fürstenkirche ebenso, wie über das weitere 
Schicksal dieses Hügels; (Anm. 104—120.); c) macht die 
neuen Bauten um der königlichen Basilika bekannt: das 
Grab von Sankt Stefan und den dazu gehörenden 
Kultplatz, den Kanzel, den Chor, das solium regni 
oder das Podium das Sankt Kreuzaltars, die Anjou 
Grabkapelle, die westliche Schlusslinie, die östliche 
Ergänzung, die zwei hochadeligen Grabkapellen ausser 
der Basilika, einen Teil vom Probstgebäude, bzw. die 
Mauerumzäunung, (121 —145); d) er stellt eine vor 
kurzem ausgegrabene aus dem 11. Jahrhunder t 
stammende Kirche dar (Heiliges Kreuz, Anm. 146.); e) er 

ALAN KRALOVANSZKY 

NEUE ANGABEN ZUR SIEDLUNGSGESCHICHTE VON 
VESZPRÉM UND SZÉKESFEHÉRVAR 
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arbeitet an der Rekonstruktion zwei mittelalterlichen 
Kirchen in der Stadtmitte (Sankt Emmerich, Sankt 
Bartholomäus); er strebt um die mittelalterlichen Gassen 
kennenzulernen, auch ihre ehemaligen Namen, sowie die 
Linien der ehemaligen Stadtmauern (Anm.: 147—150); 
f) er summiert die Erfolge in Bezug auf die Plätze und 
Namen des Mittelalters (Anm.: 151—160). 

Seine Schlussfolgerung ist: die Gegebenheiten von 
Veszprém und Székesfehérvár sind beinahe gleich. Im 

11. Jahrhundert wurde Veszprém eine Komitatsstadt und 
eine sakrale Residenz der königlichen Familie. Solange 
Veszprém keine juristische Residenz der königlichen 
Familie geworden ist, war Székesfehérvár durch die 
dahergebrachten lateinischen Völker die Mutterstadt 
der ungarischen königlichen Städte. 

Die Abhandlung wird in kurzem in englischer Sprache 
im Titelband „Hungarian towns in the Middle Ages" 
erscheinen. 
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HOLL IMRE 

DUNÁNTÚLI KALYHACSEMPEK 

(Udvari műhelyek szállításai a 15. században) 

BEVEZETÉS 
(A kutatás módszertanának története) 

A régi kályhacsempék gyűjtése és tudományos 
feldolgozása volt a legelső, ami a figyelmet a 
középkori kerámia felé fordította. Művészi kivi
telük, sokféleségük, tematikájuk érdekessége 
már akkor a gyűjtők és a múzeumok érdek
körébe került, amidőn — a középkori régészeti 
kutatás hiányában — e kor sok más tárgyi em
léke még alig keltette fel a figyelmet. Az általá
ban véletlenszerűen előkerülő darabok, melyek
ből inkább csak az ép példányokat őrizték meg, 
az iparművészet és a kultúrtörténet kutatóit fog
lalkoztatták; a feldolgozási módszert a stílustör
téneti szemlélet, r i tkább esetben az ikonográfiái-
tematikai meghatározás kérdései jelentették. A 
legkiválóbb fennmaradt emlékek — teljes álló 
kályhák — esetében viszonylag jó eredmények
kel dicsekedhetett a kutatás, hiszen ezek (mint a 
salzburgi kályha és a nürnbergi Germanisches 
Museum kályhagyűjteménye) sokoldalú vizsgá
latra voltak alkalmasak teljes csempesorozataik
kal és ábrázolásaik kiérlelt, magasfokú stílusa a 
kormeghatározást is jól segítette. Ezek azonban 
egyetlen kivétellel (a meráni vár kályhája, Tirol) 
mind az 1500 utáni időkből származnak. A koráb
bi anyagot a gyűjtőknél és a múzeumokban őr
zött egyes csempék jelentették, melyek jó részé
nél még a lelőkörülmény, de sokszor az előkerü-
lési hely sem volt ismert. Itt a meghatározáshoz 
csupán a formai vizsgálat segíthetett, ami egy 
ilyenfajta, sokszor másod- vagy harmadlagos át
vétel útján létrejött iparművészeti alkotás eseté
ben már nagyon nehéz, a kormeghatározást bi
zonytalanná teszi. A más oldalú tájékozódást 
nyújtó heraldikai támpontok viszonylag ri tkán 
voltak meg (sokszor nem is egyértelműek) és a 
lelőhely története (tulajdonos, építés, pusztulás 
ideje) is ritkán volt ismert. Nem csoda, hogy az 
ilyen nehézségek miatt számos ország gyűjte
ményanyagának nagyobb része feldolgozatlan, a 
publikált anyag az értékes, nagy gyűjtemények 
esetében is kevés. Nem csodálható, hogy az 
utóbbi 25 évben megjelent nagy európai össze
foglaló munkák közreadott anyagukkal leg
nagyobbrészt a múlt századvég és e század ele
jének kutatási eredményeire támaszkodnak; nagy 
részben ugyanazt a jól ismert, sokszor bemutatott 
emlékanyagot tárgyalják újra; amit a kutatás 
úttörői fedeztek föl. (A. Essenwein, Nürnberg, 
1875; A. Walcher—Molthein Bécs 1905; E. 
Rippmann, Schweiz 1900; M. Wingenroth, Nürn

berg 1899; A. Franz, Brno 1909; К. Strauss, Né
metország 1915—1928; Díváid Kornél, Bp., 1917.) 

A művészettörténeti vizsgálat kiegészítését 
más oldalú forrásanyag bevonásával néhány ku
tató már régebben is megpróbálta. A történet
írás forrásait (helytörténet, fazekasmesterség 
levéltári anyaga, leltárak) egyesek már korán 
felhasználták, párhuzamba állítva így az emlék
anyagot és az írott, évszámhoz köthető adatokat.1 

Sajnos eredményeik modern ellenőrzése már 
többször bebizonyította, hogy a kétfajta forrás 
egybevetése tévútra is vezethet (ami a további 
kutatást évtizedekre félrevezeti); nem biztos, 
hogy a leltár vagy elszámolási jegyzék, még ke
vésbé egy mesternév puszta említése arra az 
emlékcsoportra vonatkozik, ami a gyűjteménybe 
került. Ma már mindenki előtt világos, hogy pl. 
egy rangosabb vár, kastély vagy városháza rep
rezentációra is szánt termében nem egyetlen 
kályha állt, hanem azt hosszabb-rövidebb haszná
lat után újabbra cserélték. Melyik ebből az, ami
nek maradványa több száz év után előkerült? 
Nyilvánvaló, hogy a mechanikus egyeztetés előtt 
mérlegelni kell az előkerült tárgyak csoportjai
nak relatív időrendjét stílusuk, formai jegyeik 
alapján. Ugyanígy pl. a várak pusztulásának és a 
következő újjáépítésnek adatait sem lehet min
den esetben mechanikusan kormeghatározásra 
felhasználni.2 — Az igazi változást a kutatásban 
csak a középkori régészet megjelenése és mód
szereinek következetes alkalmazása hozta: a stra-
tigráfia alkalmazása a leletcsoportok elkülöní
tésére, a leletek összefüggő értékelése, írott for
rások és numizmatikai anyag bekapcsolása a 
végső helytörténeti kiértékelésbe. A kerámiát és 
kályhacsempéket is tekintetbe véve ez az újfajta 
kutatás a 30-as évekkel indult el — ekkor azon
ban még alig akadt ilyen érdeklődésű kutató. 
(Svájcban pl. K. Heid vár- és városásatásai 1930-
tól; majd a római régész E. Vogt zürichi város
ásatása 1937-ben az összes korszak megfigyelésé
vel és feldolgozásával.3) Érdekes módon a nem
zetközi kályhacsempe-kutatást ezek a korai ered
mények alig befolyásolták értékes adataikkal: 
egy másik szakterület belső ügye maradt. Továb
bi előrelépést csak a háború után kifejlődő kö
zépkori régészeti kutatás hozott, elsősorban az 
1948-tól folytatott budai királyi palota ásatása, 
Gerevich L. vezetésével. Itt a nagy mennnyiségű 
leletanyag jelentős részét képezik a középkori 
kályhacsempék, s ráadásul, amint feldolgozásuk
kor kiderült, nemzetközi összehasonlításban is 
elsőrangú kivitelben. Nyilvánvaló volt, hogy ér-
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J. ábra. Mérműves csempék az I. csoport kályhájáról. 
Buda, palota; 1408/15 körül 
Abb. i. Maßwerkkacheln vom Ofen der Gruppe I. Bu
da, Palais; Um die Jahre 1408/15. 

telmezésük során először a régészeti leletössze
függések adatait kell tisztázni, ami elpusztulásuk 
idejét mutathatja. Ezután a lelőhelyektől függet
lenül az egykori összefüggések kiderítése volt 
számomra a legfontosabb: mely kályhacsempék 
tartozhattak eredetileg ugyanahhoz a kályhához. 
Ez egyrészt a technikai kivitelezés, anyag- és 
színárnyalat-egyezések, másrészt méretmegfele
lések összehasonlítását jelenti, második lépésben 
pedig a stílusjegyeken alapuló csoportosítást.4 

A következő lépés az adódó csoportok (általá
ban 1 — 1 kályha) összehasonlítása, relatív idő
rendjének felállítása. Itt részben ismét maguk a 
régészeti (pusztulási) adatok segítenek, másrészt 
a jellegzetes csempék stílusvizsgálata. Több eset
ben a relatív időrend kimutatásához a másolatok 
megtalálása segít: a kályhás-fazekasok tevékeny
ségének egy jellemző vonása korábbi álló kály
hák egy-egy részletének lenyomat útján történő 
átvétele (rendszerint gyengébb rajzzal)'. Az ab
szolút időrend megközelítéséhez nagyon sokfajta 
út nyílhat: 

1. heraldikai bizonyítékok, a megrendelő vagy 
az ajándékozó címerével; 

2. történeti események, politikai kapcsolatok 
tükröződése; 

3. az épület építéstörténeti adatai, pusztulása; 
4. esetleges feliratok, portrék; 
5. a műhely máshol felállított egyező vagy ha

sonló kályhájának adatai; 
6. egyértelmű stíluskritikai jegyek. — Termé

szetesen lehetőleg minél több oldalról kell meg
próbálni, egymással egyeztetni e módszereket. 
Egyes szerencsés esetekben különösen az 1. és 2. 
pontban foglalt adatok összesítése során sikerült 
több esetben aránylag rövid (néhány éves, egy 
évtizedes) időmeghatározásokhoz jutnunk. Az 
eredmény nemcsak a konkrét csempék — és eze
ken keresztül az egész kályha — korhatározásá
hoz segít, de a csoportok relatív rendjének fel

állítása esetén a többi relatív kronológiáját is 
pontosítja, ha nem is olyan konkrét évszámok
kal, mint a meghatározottat.5 

Megfelelő leletmennyiség esetén megkísérel
hető az egész kályha alakjának rekonstrukciója 
(rajz, modell, másolat, eredeti darabok össze
állítása), ami újabb összefüggéseket világít meg: 
eddig figyelembe nem vett csempék, díszítő rész
letek bekapcsolása; a műhelyre jellemző meg
oldások jobb megismerése (milyen alakú, méretű 
csempéket kedveltek; a díszítés tematikája), más 
műhelyek eredményeinek hatása. A rekonstruk
ció természetesen mindig szubjektív, hisz rend
szerint azonos csempeanyagból nemcsak egyetlen 
felállítási megoldás képzelhető el: a kályha ma
gasságát például nyilván befolyásolta a rendel-

2. ábra. Mérműves csempe az I. csoport műhelyéből, 
barna mázzal. Kőszeg, vár. 
Abb. 2. Maßwerkkachel mit brauner Glasur, aus der 
Werkstatt der Gruppe I. Kőszeg, Burg 
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kezesre álló belső tér nagysága is. (Az általunk 
bevezetett rekonstrukciószerkesztések módszerét 
azóta már más országok régészei is alkalmazzák: 
Románia, 1979; Morvaország, 1981; Szlovákia 
1978.) 

UDVARI MŰHELYEK — VÁROSI MŰHELYEK 

Az itt használt megnevezés valójában nem 
szerencsés, hiszen a kályhás-fazekasok esetében 
az esetek többségében valószínűleg egy jó hírű 
városi műhely szállított a feudális udvartar tás 
részére is, és csak ritkábban kerülhetett sor egy 
valóban udvari műhely létrehozására. Jobb híján 
mégis ezt használjuk azoknak a termékeknek 
esetén, amelyeknél az elsődlegesen királyi meg
rendelés kétségkívül bizonyítható.8 

Ma már az egyre szaporodó csempeanyag jól 
kirajzolja, hogy az udvari műhely tevékenysége 
a felhasználókat tekintve háromirányú: 

1. királyi udvar (székhely, más királyi várak); 
2. főúri vár, kastély; vidéki udvarház; egyházi 

főúr székhelye, 
3. kolostor: valószínűleg nem saját rendelésre, 

hanem királyi, főúri patrónus ajándékaként. 
A városi-mezővárosi műhelyek készítményeit 

általában jellemezhetik az előző műhelyek tevé
kenységével összevetve a valamivel szerényebb 
mintakincs, esetleg jelentős minőségbeli eltérés; 
udvari műhely alkotásának részbeni másolása 
egyidőben, vagy évtizedekkel később. (Pécsett 
Ernuszt püspök kályhájánál legkevesebb 20 év 
múltán vettek át 3 csempetípust a lovagalakos 
kályháról; Nyírbátorban ugyanerről 30 év múlva 
vették át a kis szobrocskák felhasználását, de 
ugyanazon a kályhán a fő heraldikai motívumok 
alig 1—2 évvel követik a királyi udvarban álló 
előképeket.9) A másolás gyakran csupán egy 
vagy két csempetípusra, jellegzetes dekorat ív 
kompozíciókra terjed, egyes esetekben ezek ked
veltté válva több műhelynél is feltűnnek, külön
böző minőségben. A másolás olyan kályhák ese
tében volt gyakori , amelyek eredeti példányai 
több palotában, várban is állottak, és így a kör
nyékbeli mesterek számára közvetlen ösztönzést 
jelenthettek. — A városi műhelyek mintakincse, 
motívum választéka eltért az udvari megrendelés
re készülő alkotásoktól, nem annyira kötődött a 
feudális-lovagi szemlélethez. Alkotásaik termé
szetesen még könyebben utat találhattak a váro
son kívül is, várakba, vidéki udvarházakba, plé
bániákba; az eddigi adatok szerint elsősorban a 
15. sz. második felétől kezdve. 

A kályhakészítők között, bár jóval kisebb mér
tékben, de tekintetbe kell vennünk a külföldi 
városi műhelyek exportszállításait is. Bár álta
lában a nemzetközi kutatás az ilyenről alig tud 
(ma is hat a klasszikus felfogás: a cserép helyben 
készült, nem volt érdemes szállítani!), bizonyít
ható, hogy kályhacsempéket, kályhákat nagy 
távolságra is szállítottak, elsősorban a vízi utakat 
is felhasználva. Regensburgból Tirolba levéltári 
adat szerint 1466-ban vittek megrendelésre kály
hát, ajándékképpen pedig Magyarországra 1487 
után meglévő leletek szerint.10 Ma már úgy 
vélem, más kályhák esetében is előfordult, hogy 

3. ábra. Az 1. és 2. típus csempéjének töredékei, sárga, 
zöld és barna mázzal. Várpalota, vár 
Abb. 3. Kachelfragmente Typus 1. und. 2. mit gelber, 
grüner und brauner Glasur. Várpalota, Burg 

távolabbi, külföldi műhely szállította vagy nega
tív készletét magával hozva idegen mester készí
tett el egy kályhát. Az előbbi feudális udvarná l " 
ugyanúgy elképzelhető, mint városi környezet
ben. Városok esetében nemcsak megrendelés, de 
a szokásos kereskedelmi forgalom is segíthette 
egy-egy fejlett, nagy termelékenységű műhely 
piacközérzetének kiszélesítését és ez a szomszé
dos ország közelebbi városait is jelenthette. Po
zsony esetében az 1457—58. évi harmincad
vám-feljegyzések bizonyítják kályhafiókok 
(,.kacheln") behozatalát. Itt elsősorban Ausztriá
ból jövő mesterek árui szerepelhettek a közelség 
miatt, köztük Slegl hainburgi fazekast név szerint 
is említik. Pedig a városban 1434-ben 8 adózó 
fazekas lakik; köztük kályhakészítő bizonyosan 
volt, de a teljes keresletet nem tudták ebben sem 
ellátni.12 Hasonló lehetett a piaci helyzet Sopron
ban is.13 

UDVARI MŰHELYEK SZÁLLÍTÁSAI 
A 15. SZ. ELSŐ FELÉBEN 

Az eddig előkerült leletanyag alapján már bi
zonyítható, hogy a 14. sz. második felétől kezdve 
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4. ábra. Mérmüves csempék töredékei zöld mázzal; 7/b. és 8. típus. Várpalota 
Abb. 4. Maßwerkkacheln—Fragmente mit grüner Glasur; Typus 7/b. und 8., Várpalota 

néhány fejlett műhely a királyi udvar számára 
készített magas színvonalú készítményei mellett 
más feudális és egyházi urak igényeit is ki tudta 
elégíteni.14 Az ilyen szélesebb körű tevékenység 
— ami a fazekasműhely folyamatos munkájához 
is nélkülözhetetlen — főleg a 15. sz. elején mu
tatható ki. A Zsigmond-kori műhelyek közül 
kályha szállítása mások számára (tehát nem a 
királyi palotákba) az egyes csoportok sorrend
jében: 
I. csoport 

— Laczkfi István nádor budai házába (1387— 
97); 

— Esztergom, az érseki palotába (1408/15 
körül); 

— Fejérkő vára (Kereki, Somogy m.), Marczali 
Miklós ispán várába; itt a 2. típus állatmese
csempéjének egy sárgás-almazöld mázas és egy 
mázatlan példányából kerültek elő töredékek, 
valamint két másik csempe kisebb részlete.I;> 

— Vértesszentkereszt, bencés kolostor: 1., 2., 
9., 10—12. típusok, valamint ugyanehhez a kály
hához tartozó új csempetípusok, melyek a budai 
kályhán nem szerepeltek.1 ' 

— Kőszeg, vár; a Garai testvérek palotájában 
is felállításra került két kályha, melyek közül az 
elsőnek sokszögű felső részéhez olyan áttört mér-
műdíszes csempéket használtak fel, amelyek szo

ros rokonságban állanak az I. csoport 7 a—b. 
típusával. E zöld, illetve barnássárga mázas csem
pék e műhely munkái,17 de jellemzőnek tartjuk, 
hogy mind e kályha, mind második mázatlan ki
vitelű, egyébként már másfajta, eltérő díszítésű 
csempékből készült. Ugyanúgy, mint a vértes-
szentkereszti apátság esetében is, az elkészített 
kályhák már több-kevesebb eltérést mutatnak. 
Az újabb változatok készítése összefügghet az 
időközben elkészült újabb negatívokkal is, de 
Kőszeg esetében már nyilvánvalóan bizonyos 
egyszerűsítéssel, vagy a feloszlott műhely kéz
műveseinek máshová költözésével magyarázhat
juk a változást. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt 
még nem egy-egy minta későbbi lemásolása, át
vétele történt, az eredeti műhellyel még van 
valamilyen kapcsolat (2. ábra). 

— Belgrád (Nándorfehérvár vára) — Feldol
gozatlan töredékek. 
II. csoport 

— Baracs, ismeretlen személy nemesi 
kúriája. 

— Vértesszentkereszt, bencés kolostor: a 6. 
és 10. típus csempéi, valamint új csempetípusok. 
A kályhát itt is különböző színű csempékből rak
ták.18 

/V. csoport 
— Belgrád; több típus feldolgozatlan töre-
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déke a várásatásból, közülük az 1. és 4. típus tö
redéke publikált.18* 

— Ozora, Filippo Scolari várkastélya.1 9 

V. csoport 
— Ete mezőváros. 
— Székesfehérvár. A már korábban ismerte

tett, lelőhely nélküli töredék után Siklóssy Gy. új 
ásatása a Sziget külvárosában lokalizálja a kirá
lyi műhely által szállított kályhát. 

— Vértesszentkereszt, kolostor. Nem azo
nosak a budai csempékkel, de azonos stílusúak.20 

A Cillei-Garai címerek talán adományozásra utal
nak, ez esetben e kályha kormeghatározása to
vább szűkíthető 1423 (a budai 3. típus legkoráb
ban ekkor készülhet) és 1433 (Gara Miklós 
nádor t ) közé. 

A VÁRPALOTAI KÁLYHA 

A várpalotai középkori vár egykori alakját 
egy évtizeden át végzett műemléki kutatás és az 
ásatások sorozata derí tet te fel. Gergelyffy A. mu
tatta ki, hogy a többször átépített szabályos alap
rajzú vár maga is ráépült egy korábbi nagy
szabású palotaegyüttesre, amely a 14. sz. második 
felében épült fel és névadója lett a középkori 
településnek is.21 — Amíg az alaprajzi- és a fal
kutatások eredményeit az írásos adatokkal 
egybevetve részletes építéstörténeti kiértékelés 
készült, az ásatások és leletmentések megfigye
léseinek egy része az előkerült középkori lele
tekkel együtt feldolgozatlan maradt. Nem célunk 
itt ennek okait keresni, de az nyilvánvaló, hogy 
közrejátszott ebben egy régóta meghaladott 
szemlélet is, amely a régészeti munka céljait, 
sokoldalú bizonyító lehetőségeit sem ismeri fel.22 

Magunk részéről csupán egy fontos leletcsoport 
bemutatásával igyekszünk témánkat előbbre vin
ni. — Az itt sorra vett csempeanyag 2 töredék 
kivételével mind az 1962. évi ásatás során került 
elő.23 

Már elöljáróban le kell szögeznünk azt, hogy 
három töredék kivételével valamennyi darab a 
Zsigmond-kori I. csoport műhelyének készítmé
nye és valószínűleg ugyanahhoz a kályhához tar
tozott. A cserép rózsaszínű, néha barnássárga, 
egyenletesen finomra iszapolt és finom homokkal 
kevert, keményre égetett. A vékony, jól folyó 
ólommáz engobe nélkül fedi a cserepet, ezért an
nak áttetsző színe tompítja a máz színét. A mázat 
színező fémoxid sokszor nincs jól elkeverve, 
ezért foltos, pettyes. Igyekeztek azonos színeken 
belül is több árnyalatot létrehozni — ami e kor
szak udvari megrendelésre dolgozó műhelyeinél 
többször is tapasztalható — így a sárgászöldnek 
két árnyalata és a sárgának három árnyalata 
(zöldes, sárgásbarna, vörösessárga) is szerepel. 
A kályha összhatása így nagyon színes volt, de 
nem bántóan tarka. Az egyes típusok sorrendjé
ben a következő csempék fordultak elő: 

1. típus. A négyeit Zsigmond-címer töredéke 
(3. ábra 1.). Zöldessárga mázas. 

2. típus. Az állatmesét ábrázoló csempe alsó 
részének töredéke a sziklás talaj jelzéssel. Pisz
kos sárgásbarna máz, barna pettyekkel (3. ábra 

5. ábra. Oromcsempe, 8. típus; Buda, palota 
Abb. 5. Firstkachel, Typus 8; Buda, Palais 

3.). Egy másik töredék a falevéllel, sötétzöld máz
zal (3. ábra 2.). 

7 /b . típus. A nagyméretű, áttört mérműves 
csempék második megoldása. A budai darabok
ról jól ismert (1. ábra, jobb) felső rózsa forgó 
mintájában szögletes karélyok és háromszögek 
váltakoznak. Fűzöld máz (4. ábra 1.). 

8. típus. Háromszögű oromcsempe töredéke 
zárt előlappal, vonalas plasztikájú, rajzos hatású 
mérműdísszel. Piszkoszöld máz (4. ábra 2.). 

11. típus. A heraldikailag balra forduló, álló 
cseh oroszlán. Két töredék sárgásbarna, kettő 
vöröses árnyalatú mázzal, valamint egy harmadik 
csempéből világoszöld mázzal (6. ábra). 

6. ábra. Csempetöredékek a cseh oroszlánnal; 11. típus. 
Várpalota 
Abb. 6. Kachelfragmente mit dem böhmischen Löwen; 
Typus 11., Várpalota 
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7. ábra. Rozettás csempék, sötétzöld mázzal. Várpalota 
Abb. 7. Rosettenkacheln mit dunkelgrüner Glasur. Várpalota 

A további töredékek olyan uj típusokat jelen
tenek, amelyek a budai anyagból eddig hiány
zanak. Az azonos cserépanyag és máz színárnya
latok (sötét fűzöld, olívzöld), a szép rajzú plasz
tika, a rekonstruálható rozettás darab azonos mé
rete mind arra mutatnak, hogy itt is az I. cso
port műhelyének munkájával számolhatunk. Az 
újabb típusok megjelenése arra mutat, hogy az 
eredeti kályhától már részben eltérő mintákat is 
felhasználtak — másrészt nem szerepelt mind
egyik eredeti csempe. Nem nagyon valószínű, 
hogy az eltérés két különböző palotai kályhát je
lentene: ehhez a csempék mintamennyisége is 
kevés. 

16. típus: Négyzetes csempe, a keretig rajzolt 
rozettaformán kialakított aprólékos díszítéssel; 
a belső kis mezőket mérműszerű mintával töltöt
ték ki. A sarkokban stilizált hármas karély sé
májára készített kitöltőelemek. Rekonstruált 
mérete: 26 x 26 cm. Sötét fűzöld máz, legalább 
két példány töredékei (az egyik nem kerek hát-
kiképzésű, hanem dongás hátú volt. 7. ábra).24 

17. típus: Négyzetes csempe, a léckereten belül 
ferdén rovátkolt belső keretelés. Ágaskodó, balra 
néző, koronás cseh oroszlán. Szép plasztikai ki
dolgozás, de nem olyan éles rajzú, mint a 11. tí

pus alakján. Sötét fűzöld és olívzöld árnyalattal 
két példány töredékei (8. kép; metszetrajz: 11. 
ábra). 

18. típus. Valószínűleg négyzetes csempe, de 
dongás hátkiképzéssel, (amint az előző típus 
egyik darabja is); díszítése sárkányrenddel 
körbevont címer: a budai analógiák alapján2 ' 
kiterjesztett szárnyú egyfejű sas. (Itt csak karma 
és farktollai látszanak.) Oldalt az előző típusnál 
látható, de annál szélesebb ferde rovátkolású 
belső keretezés részlete. Világos fűzöld máz, apró 
sötét pettyekkel (9. ábra). 

A felsoroltakon kívül még legalább 2—3 to
vábbi csempetípus is előfordult itt, ezekből csak 
kis, sötétzöld mázas (olívzöld árnyalatú) töredé
kek kerültek elő. Két töredéken állatalak részle
te; az egyik jobb felé vágtató lovagot ábrázol
hatott (a hosszú sarkantyú is kivehető. Egy to
vábbi, ugyancsak címeres csempe lehetett: a ma
gyar pólyák részletével, de van mezítelen embert 
ábrázoló töredék is. Egy leveles, növényi díszí
tésű csempe bal oldalán ismét a ferde rovátko
lású belső keretelés részlete maradt meg. Az 
egyforma szürkéssárga cserép, valamint a töre
dékeknek egy kivételével az előbbiekkel azonos 
lelőhelyei is arra mutatnak, hogy ugyanannak a 
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8. ábra. Kályhacsempék a cseh oroszlánnal. Várpalota 
Abb. 8. Ofenkacheln mit dem böhmischen Löwen. Várpalota 

kályhának további, sajnos még ismeretlen díszí
tésű csempéi ezek (10. ábra 1—6.). 

Mint említettük, az új típusok a műhely minta
kincsének bővítését jelentették. Bár technológiai
lag a teljes palotai kályha egységes kivitelezést 
mutat, vannak olyan darabjai, amelyek azt bizo
nyítják, valamivel később készült, mint a budai, 
nyéki, visegrádi példányok. A 17. típus oroszlán
ja kissé más felfogású, mint a l l . típusnál; itt is 
és két további csempén egy belső keretelés jele
nik meg, ami az első kályhák csempesorozatán 
még nem tűnt fel. Valószínű, hogy az új negatí
vok mintáját más készítette, de ez nem volt azo
nos a II . és további csoportok mestereivel. Két 
csempe esetében maradt meg a hátsó fiókrész for
mája (11. ábra), ez nem egyezik az első csoport
nál eredetileg alkalmazott kiképzéssel (12. ábra), 
bár ez lehet pusztán egy segéd változása is. Új 
elem, hogy két négyzetes csempénél dongás hát
kiképzést készítettek: ezek nyilván már nem az 
alsó kályhatestben álltak, hanem a sokszögletű 
felső részben, de formájuk és díszítésük megis
mételt egy-egy alsó csempét, (Lehet, hogy felül, 
az oromcsempék alatt helyezkedtek el.) Nem 
hisszük, hogy e kályha sokkal később készült, ta
lán csak Î—2 év választotta el az elsőktől, me
lyek 1408/15 körül készülhettek. Ha a 18. típus 
címere a német-római királyság sasa (ez egyfe-
jű!), úgy 1410 után állították, de lehet a Zsig
mond által ugyancsak használt brandenburgi sas 
is (így pecsétjén és aranyforintján). Az minden
esetre nyilvánvaló, hogy a IV. csoportban — 
amelyik egyébként is sok csempemásolatával tű

nik ki — a 4. típus csempéje (sárkányrendes sa
sos címer, HOLL 1958, 59. kép) a most első ízben 
feltűnő 18. típus csempéjét másolta — bár a rovát
kolt keretet elhagyta. Ez is oka annak, hogy 
egyébként szép kidolgozású mintái között sematt-
kusabb kivitelezésű díszítésekkel találkozunk. 

Két további csempetöredéket nem tudunk még 
az eddig ismert anyaggal egyeztetni (13. ábra); át
tört mérműves csempékhez tartoztak, gesztenye
barna, illetve barnássárga mázzal. Valószínűleg a 
15. sz. első felébe tartoznak. 

A bemutatott kályha kora alapján még az első 
épületegyüttesben állt, mielőtt még Újlaki Miklós 
az új, szabályos alaprajzú várát felépítette volna. 
A régészeti megfigyelések kiértékelését nélkü
lözve nem tudjuk, ez alkalommal (1439—45 kö
zött) lebontva szemétre került, vagy esetleg az 
új várban újra felállították? 

A LOVAGALAKOS KÁLYHA MŰHELYÉNEK 
DUNÁNTÚLI SZÁLLÍTÁSAI 

Ez a műhely közép-európai viszonylatban 
messze kitűnik alkotásainak széles körű elter
jesztésében, V. László király palotáiban és poli
tikai szövetségeseinek udvarában. E széles el
terjedés26 néhány újabb régészeti bizonyítékát itt 
soroljuk föl: 

— ö tvös , (Somogy m) 15. századi várkastélya. 
A 18. típus pelikándíszítésű csempéinek két pél
dánya.27 Megjegyeznénk, hogy Bács püspöki vá
rában és Egervár várkastélyában is e típust hasz-
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9. ábra. Kályhacsempe, a sasos címer körül a Sárkány
rend jelvényével. Várpalota 
Abb. 9. Ofenkachel mit dem Abzeichen des Drachenor
dens um dem Adlerwappen. Várpalota 

nálták fel, valószínűleg egyszerűbb szerkezetű 
kályhához. 

— Tata, királyi vár. A teljes kályha.28 

— Sopron, Templom u. 2., Gömöri J. 1976. évi 
ásatása során előkerült zöld mázas, áttört kivitelű 
csempetöredék, valószínűleg a lovagalak csem
péjéből. 

— Esztergom-Kovácsi. A lovagalakos csempe 
lótöredéke; mázatlan, piros festéknyomok (Ba
lassi B. Múzeum, 55. 1125 ltsz.). 

— Győr, Káptalan-domb, Martinovics tér 1—2. 
Zöld mázas csempetöredék a 6. típusból; a bal 
oldali kis fülkében Szt. Mihály-szobrocskával. 
A lelet jó bizonyítéka annak, hogy a László ki
rályhoz mindvégig hű maradt város várbeli há
zában ilyen pártállású rangos személy lakott29 

(14. ábra). Ez a szobrocska nemcsak innen ismert, 
Budán a közöletlen töredékek közt szerepel. 

— Pilisszentkereszt, cisztercita kolostor. Gere-
vich L., 1969. évi ásatása során a 6. típus csempé
jének széltöredéke került elő. A fülkében bal 
kezét felemelő alak szobrocskája áll; vértezetbe 
öltözve, bal oldalán kard, fején nincs sisak. (A 
szobrocska itt szerepel először díszítésként. Ma
gassága 11 cm, 15. ábra). A lelet a kolostor és az 
udvar kapcsolatát bizonyítja. 

— Vasvár, prépostság. Az 1952. évi ásatás fel
dolgozatlan anyagában többek közt a 6. típus 
fülkés kályhacsempéjének egy töredéke is meg
található. Sötétszürke, redukált égetésü, máz nél
küli cserép, jó, éles rajzú lenyomat, tehát nem 
másolat. (Egyébként itt többségében olyan csem-
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10. ábra. Ismeretlen csempetípusok töredékei. Várpalota 
Abb. 10. Kachelfragmente unbekannten Types. Várpalota 



11. ábra. Várpalotai csempék metszetrajza 
Abb. 11. Durchschnittsriß von Kacheln aus Várpalota 

12. ábra. A budai I. csoport csempéjének metszetrajza 
Abb. 12. Durchschnittsrß einer Kachel aus Buda, Ty
pus I. 

pék kerültek elő, amelyek már kétségtelenül má
solatok, egy nyugat-dunántúli műhely termékei.) 
Szombathely, Savaria Múzeum, K. 76. 2. 5. ltsz. 

— Várpalota, vár. Az 1962. évi ásatásból szár
mazik (D-i helyiség, 10. árok) egy csempe szélé
nek töredéke; rózsaszín cserép, engobe felett re
pedezett fűzöld mázzal. A többszörösen tagolt 
keret profilja és a belső pálcára tekeredő levél
sor kivitelezése alapján kétségtelenül a 18. csem
petípus (pelikán) darabja (16. kép). Már 1975-ben 
feltételeztük a kaposvári másolatcsempék alap
ján, hogy László király hívei közül Újlaki Miklós 
erdélyi vajdának feltétlenül állhatott valamelyik 
várában eredeti lovagalakos kályha is, hisz az 

13. ábra. Ismeretlen csempetípusok mérműdísszel, 
barna és sárga mázú. Várpalota 
Abb. 13. Kacheln unbekannten Types mit Maßwerkver
zierungen, braune und gelbe Glasur. Várpalota 

udvari liga egyik fő tagja, s annak idején a cse
csemő királyt ő ütötte lovaggá.30 A lelet előkerü
lése igazolja elképzelésünket. Ez a kályha már az 
új várban állott, romjai is máshová kerülhettek. 

— Csesznek, vár. Pámer N. 1967—68. évi ása
tása során31 a felső várból került elő a lovag
kályha műhelyének 5. csempetípusából a felső 
rész kis töredéke, valamint a 6. csempetípus szé
les ívének darabja. Mindkettő áttört kivitelű, 
az eredeti darabokkal egyező éles lenyomat zöld 
mázzal bevonva. A kályha a Garaiak már átépí
tett várában állt, a királypárt i Garai László sze
mélyéhez kapcsolható (nádor 1458, t 1459). 

A század derekán működő, nemzetközi össze-

14. ábra. Zöld mázas kályhacsempe töredéke, 1454—57. 
Győr. Káptalan-domb. 
Abb. 14. Ofenkchelnf ragmente mit grüner Glasur, 
1454—57, Győr. Káptalandomb 
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75. ábra. Zöld mázas kályhacsempe szélét díszítő szob
rocska. 1454—57. Pilisszentkereszt, cisztercita kolostor 
Abb. 15. Kleine Zierskulptur von Rande der Ofenkachel 
mit grüner Glasur, 1454—57. Pilisszentkereszt, Zister
zienser-Kloster 

16. ábra. Csempe szélének töredéke levélsorral. Vár
palota 
Abb. 16. Kachelrandfragmente mit Blattreihenmuster. 
Várpalota 

hasonlításban is élenjáró kályhásműhely a mind 
újabb leletek bizonysága szerint néhány cseh és 
morva vár és palota kivételével3 2 főleg magyar
országi megrendelésekre dolgozott. A királyi ud
vartartás palotáiba 1454—57 között 5 helyen ál
lították fel kályháikat; 5 püspök és 3 más egyházi 
személy székhelyén, 4 főúr várában, egynek vár
kastélyában ugyancsak ilyenek — egyes esetek
ben valamivel szerényebb kivitelben — elégítet
ték ki a reprezentációs igényeket. Három esetben 
városi házban (polgár vagy nemes lakhelyén) és 
egy esetben vidéki nemesi kúriában is találko
zunk ilyen kályhával. A műhely tevékenysége 
az eddigiek szerint elsősorban a Dunántúl terüle
tén rajzolódik ki, ami megerősíti azt a régi véle
ményünket, hogy egy külföldről érkező mester 
hozta létre — talán Budán? — a műhelyt az 
udvari megrendelések, majd a király pártján 
álló urak és főpapok reprezentációs igényeinek 
szolgálatára. Ez a széles körű tevékenység a vi
déki fazekasság munkáját is befolyásolta: helyi 
másolatok és új megoldások keletkeztek egész 
Közép-Európában. 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 

HOLL 1958 = HOLL I., Középkori kályhacsempék Ma
gyarországon, I. BpR 18 (1958) 211—300. 

HOLL 1971 = HOLL L, Középkori kályhacsempék Ma
gyarországon, II. BpR 22 (1971) 161—207. 

HOLL 1983 = HOLL L, Középkori kályhacsempék Ma
gyarországon, III . ArchÉrt 110 (1983) 

1. így A. WALCHER-MOLTHEIN az ausztriai anyag 
folyamatos közlései során, vagy K. Frei, Anzeiger 
für Schwizerische Altertumskunde 33 (1931) 73 ff., 
egy svájci tar tomány kályhacsempeanyagának 
rendszerezésekor. 

2. Az ilyen adatok kritika nélküli használata eredmé
nyezi azt, hogy egy svájci csempecsoport külön
böző lelőhelyekről előkerült darabjainak kormeg
határozása 1450—15. sz. utolsó negyede közötti 
évtizedekre húzódik szét. 

3. Hazánkban ugyanekkor az esztergomi és a visegrádi 
palota műemléki feltárása során előkerült gazdag 
leletanyag feldolgozatlan és restaurálatlan maradt. 
SZABÓ K. és GARÁDY S. ásatásai és feldolgozásai 
jelentették az első lépéseket tárgykörünkben. 

4. A technológiai és stíluskülönbségek figyelembevéte
lével sikerült a korábban egy műhelynek megha
tározott budai Mátyás-kori csempeanyag szétvá
lasztása, négy különböző műhely, köztük három 
külföldi bemutatása: HOLL 1983. 

5. Már E. VOGT, Der Lindenhof in Zürich (Zürich 1948) 
25—27, 208—214, felhívta a figyelmet a másolatok 
összevetésének lehetőségére, sajnos ezt a svájci 
anyagon azóta sem végezték el. 

6. HOLL 1971, 172. 1. táblázata. 
7. Már SZABÓ K. megpróbálkozott a kályhák vázlatos 

rekonstrukciójával; az egyszerűbb falusi típusok
kal az újkori néprajzi anyag vethető össze. A krak
kói vár kályhájának modell-rekonstrukciója volt 
az első sikerült kísérlet, de ezt csak 1960-ban pub
likálták: M. PIATKIEWICZ-DERENIOWA, Kafle 
wawelskie. Studiow do Dziejów Wawelu, Tom. 2. 
(1959) 56—57. Az első öt magyarországi kályha
rekonstrukció: HOLL, 1958. 

8. Már korábban bizonyítottuk, hogy a Zsigmond-kori 
udvari műhelyek tevékenységében megszakítások, 
mesterváltozások okozzák az egymástól eltérő stí
lusú alkotásokat, de ugyanúgy az Anjoü-korszakban 
is. HOLL, 1958, 228; HOLL 1971, 172. Állandó udvari 
műhely tehát nem volt. 

9. HOLL I.: Regensburgi középkori kályhacsempék. 
ArchÉrt, 107 (1980) 41. 

10. Holl, op. cit. 40. 
11. HOLL 1983 
12. ORTVAY T.: Pozsony város története, t i . (Pozsony, 

1903) 189. — Egy korábbi adat (1444, 1449) a város
háza kályháját szállító bécsi mestert említi. Ezt újab
ban egy meglevő címeres csempe készítőjével azono
sítják: HOLCIK, S., Stredoveké kachliarstvo (Bratis
lava, 1978) 17,9—11. kép. Véleményem szerint a 
csempe későbbi import, 1480—1520 között készülhe
tett pajzsformája alapján. Valószínű, hogy Pozsony, 
Sopron, Buda és néhány dunántúli vidéki lelőhely 
redukált égetésű mázatlan, relief díszes kályhacsempe 
sorozatában is importok szerepelnek. 

13. A Korvin Mátyás és a reneszánsz kiállításon bemu

tatott két színes mázas kályhacsempét DÁVID F. egy 
1464-ben a soproni városháza számára készített bécsi 
kályha maradványával azonosította: Schallaburg '82 
(Wien, 1982), katalógus 711—712. sz. A csempék tech
nológiája azonban későbbi időre utal. 

14. A királyi palotákban felállított Anjou-kori kályhák
kal egyező csempék kerültek elő Esztergomban (ér
seki palota) és Budán, a domonkosok kolostorából: K. 
H. GYURKY, Das mittelalterliche Dominikanerkloster 
is Buda. (Bp., 1981) Abb. 22. 

15. Keszthely, Balatoni Múzeum; KOPPÁNY T.—SÁGI 
K.: A kereki Fehérkö vár története. Somogyi Múz. 
Füz. 9. (Kaposvár, 1967) 20. képen egy töredék. 

16. M. KOZÁK É.: A vértesszentkereszti bencés apátság 
gótikus kályhacsempéi. Communicationes AH 1981 

183—195. 
17. HOLL 1958, 228. Részletesebben a készülő kőszegi 

ásatási feldolgozásban. 
18. M. KOZÁK E., op. cit. 186—188. 2—4. kép. 
18a. Bajalovic, M.—Pesic H.: Keramika u srednjovekov-

noj Srbiji. (Beograd, 1981) 132; fig. 162—166, 167. 
19. FELD I. folyamatban levő ásatása. 
20. M. KOZÁK É., op. cit. 5. kép. 
21. GERGELYFFY A.: A várpalotai vár építési korszakai 

I. VMMK 6 (1967) 259—278; II . VMMK 11 (1972) 
243—249; III . VMMK 13 (1978) 103—111. 

22. Ennek egyik eredménye volt, hogy az ásatási felada
tokat az évek során mindig újabb régésszel végeztet
ték, így öt kutató váltotta egymást. 

23. G. SÁNDOR M. ásatása: K-i külső oldal, С helyiség 
6. árok, D helyiség 4. árok; D helyiség 10. árok; Bar-
bakán — Bakonyi Múzeum, 66. 78. 1—66. 78. 27. lel
tári számon. — Ezúton is köszönöm az ásatónak hoz
zájárulását a feldolgozáshoz. 

24. M. KOZÁK É. op. cit. II. rész (sajtó alatt): Vértes
szentkereszten is előkerült a rozettás csempetípus, 
de ásatója máshogy keltezi. 

25. HOLL 1958, 251. 1., 59—60. kép: sasos címeres csem
pék a IV. csoportból és kisebb másolat. 

26. HOLL I.: A kaposszentjakabi kályhacsempék. So
mogyi MK 2 (1975) 209, 214. térkép; régebbről ismert 
darabok HOLL 1971, 183—184. 

27. MAGYAR K.: Az ötvöskónyi Báthori-várkastély. So
mogyi Múz. Füz. 18 (1974) 46—47, 41. kép. Szerző és 
mások véleményével ellenkezőleg ez a pelikán nem a 
Rozgonyi vagy Batthyány család címerét jelenti; e 
kályha csempesorozatában vallásos szimbólum. L: 
HOLL I.: Heraldikai megjegyzések. ArchÉrt 111 
(1984) sajtó alatt. 

28. B. SZATHMÁRI S.: Előzetes jelentés . . . ArchÉrt 101 
(1974) 47. U.ő: Kályhacsempék a tatai várból I. (sajtó 
alatt) 

29. B. M. SZŐKE—E. T. SZÖNYI—P. TOMKA: Ausgra
bungen auf dem Káptalandomb in Győr. Mit tArchlnst 
8/9 1978/79 (1980) 140—141, Tf. 84. 

30. HOLL I.: Somogyi MK 2 (1975) 215. 
31. PAMMER N.: Rég. Füz. 21 (1968) 57; 22 (1969) 75; 23 

(1970) 80—81. A feldolgozatlan leletanyag a Bakonyi 
Múzeumban; a beszámolókban a leleteket nem emlí
ti meg. 

32. Külföldön, így Cseh- és Morvaországban is a másola
tok és közvetlen hatások dominálnak. Eredeti kályha 
csak egy cseh várban, egy morva várban és Brnóban 
mutatható ki: HOLL 1971 és P. MICHNA, FolArch 25 
(1974) Abb. 6. 
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IMRE HOLL 

KACHELN IN TRANSDANUBIEN 
(Hofwerkstätten in Transdanubien im 15. Jahrhundendert) 

Die Einleitung handelt über die Forschungsgeschichte 
der Kacheln' und über die Verarbeitungsmethoden. Es 
ist möglich festzustellen, dass früher — da die Defini
tion der alten Funde ungewiss war, vor allem die 
kunstgewerbliche Definition — ein Fund im allge
meinen definiert worden ist, und da waren die stil
kritischen Methoden eben so ungewiss. Erfolge, die 
begreifend waren, sind die Kachelöfen gewesen, die im 
Ganzen zurückgeblieben sind. Schwierigkeiten hatten 
wir aber da darum, weil wir solche wenig gefunden 
haben. Als sich die mittelalterliche Archäologie 
entwickelt hat, haben wir Möglichkeiten gehabt neue 
Methoden zu gebrauchen: die ganze Sammlung zu 
untersuchen, die Hilfe der stratigraphischen Angaben, 
die Angaben der Fündortgeschichte. Bei den Aus
grabungen an dem Palast in Buda haben wir bei der 
Funduntersuchung die neuen Methoden mit techno
logischen und typologischen Untersuchungen ergänzt, 
und die auf diesem W e g e errreichten Gruppen haben 
wir mit heraldischen und ikonographischen Angeben 
definiert. 

Die im königlichen Hof in der ersten Hälfte des XV. 
Jahrhunderts aufgestellten Kachelöfen haben wir in 
fünf Gruppen geteilt. Jetzt können wir mit Hilfe der 
neuen Angaben unsere in Transdanubien bekommenen 
Erfahrungen ergänzen. In Bezug auf die neuen Funde 
muss ich da die in Várpalota gefundenen Stücke 
erwähnen: der grösste Teil dafon gehört in die I. 

Gruppe (die daher gehörende Budaer Kachelöfen sind 
zwischen 1408—1415 hergestellt worden). Zu den schon 
bekannten Typen (3—6. Abb.) gehören neue 
unbekannte Type (7—10. Abb.) Die technologischen 
Eigenschaften sind die selben (Kachel, Glazur, Farbe). 
Es kann sein, dass die Hofwerkstatt inzwischen neuere 
Lieferungen gesucht hat, und damit hat sie ihren 
Motivschatz ergänzt. So ist es möglich geworden, dass 
sie die Kachelöfen nicht ganz der alten Form nach 
hergestellt haben. Die sind aber nur einige Jahre 
jünger, als die vorigen. Neue Stilunterschiede sieht 
man an den neuen Negativen. Die sind vielleicht schon 
den Positiven nach des alten Meisters hergestellt 
worden; oder haben sie diese irgendwo erworben. — 
Nur die Definition zweier Kachelstücke ist ungewiss. 
(13. Abb.) 

Dass die ritterförmigen Öfen von der Werkstat t aus 
in Transdanubien geliefert worden sind, dazu haben wir 
Angaben in Várpalota (16. Abb.), bei Miklós Újlaki, der 
für König László V. ein treuer Diener gewesen ist. In 
anderen Festungen finden wir dazu auch Beweise, und 
ausserdem noch in zwei städtischen Häusern (Sopron, 
Győr). Ein Ofen war im Zisterzienser Kloster in Pilis-
szentkereszt (Abb. 15.). Den neuen Funden nacht ist es 
zu beweisen, dass die Lieferungen ausser Trans
danubien in der Böhmen und in Mähren zu finden 
sind. 
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KUBINYI ANDRÁS 

A PARASZTSÁG HÉTKÖZNAPI ELETE 
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON 

A 13. században és a 14. század elején külön
böző szabad és nem szabad elemekből kialakult a 
jogilag egységes jobbágyosztály (iobagiones)1. 
A jobbágyokhoz számították mindazokat, akik 
földesúri függésben éltek, pénz-, termény- és 
munkajáradékkal tartoztak. A földesúri jogha
tóság alá tartoztak, de rendelkeztek a szabad 
költözés jogával. Ezenkívül a királynak is köte
lesek voltak kapunként adót fizetni (kapuadó)2. 
Jogilag a jobbágyokhoz tartoztak a földesúri füg-
gésü városok és piachelyek polgárai is, bár ezek 
nem voltak parasztok. így a jobbágyosztály tá
gabb fogalom, mint a parasztság. ' Ezzel szemben 
néhány privilegizált csoport nem tartozott ide, 
mint például a kunok, jászok, székelyek, akiknek 
a szabadságát azonban nem mindig ismerték el.4 

Ide számítható még sok kisnemes, ún. egytelkes 
nemesek, akik saját telküket maguk művelték, de 
teljes nemesi joggal rendelkeztek. Számuk a kö
zépkor végén 18—20 000 családra tehető. ' 

A magyarországi parasztság hétköznapjainak 
legfontosabb történeti forrásai azok a periratok, 
amelyek hatalmaskodások kivizsgálása során ke
letkeztek. Ezek a hatalmaskodások legtöbbször a 
földesurak vitájából támadtak, mégsem ők voltak 
azonban a legfőbb károsultak, hanem parasztjaik. 
Személyes viszályok mellett előfordultak ilyen 
esetek szomszéd falvak között is. Három szom
szédos falu például 40 forint bírságban egyezett 
meg egy hatalmaskodás kapcsán, és a megyei bí
róság is elismerte az egyezség érvényességét. ' ' 

Mivel a hatalmaskodások minden évszakban, 
illetve minden paraszti munkánál előfordultak, a 
periratok és vizsgálatok alapján igen plasztikus 
képet kapunk a késő középkori falu mindennapi 
életéről.7 A legfőbb forrás azonban összesített 
kárösszeget említ, csak néhány esetben szerepel
nek az elrabolt vagy elpusztított tárgyak külön-
külön, ér tékükkel együtt. Másrészt alig vannak 
paraszti végrendeletek, és még ritkábban paraszti 
háztartásokra vonatkozó inventáriumok.* 

Az írásos források igen kevés adatot tartalmaz
nak a parasztházról, az olcsó háztartási eszközök
ről vagy a paraszti ékszerekről. Az ásatások ada
tai azonban éppen ezen a területen gazdagítják 
ismereteinket, a falvak kutatása mellett a teme
tők is jó anyagot tárhatnak a kutatás elé. 

A temetőkben a korai időszakban nagyon ke
vés mellékletet találunk, ezzel szemben a késő 
középkorban gyakoriak a ruhadíszek, ékszerek a 
sírokban.9 

A késő középkori falvak nagysága területen

ként változott. Egyes megyékben a kis falvak 
voltak a jellemzőek, míg másokban ennek ellent
mondó megfigyeléseket tehetünk.10 Szabó István 
különböző források alapján 1886 falu háztartás
számát gyűjtötte össze az 1401 és 1526 közötti 
időszakból, és a következő megoszlást ta lál ta:" 

40,8%-a a falvaknak 1 — 10 háztartás 
43,5% -a 11—30 háztartás 
15,7% -a ennél nagyobb 

A kisnemesi falvak általában aprók voltak, elő
fordult azonban, hogy 25—30 nemes család élt 
egy településen.12 Az ilyen eredmények jelentős 
hibaforrást is tartalmaznak. Egyrészt olyan for
rásokra épülnek, amelyek a telekkel rendelkező 
parasztok háztartását írják össze, míg a saját ház
zal nem rendelkező zselléreket (inquilini) nem 
veszik mindig figyelembe. Másrészt az oklevelek 
tartalmaznak adatokat a háztartások nagyságára 
vonatkozóan i s . ' ! Ez azonban összefügg a házak 
nagyságával is. 

A földesúri adózás alapja a telek (sessio) volt.M 

A nagy területen elterjedt szőlők nem tartoztak a 
telekrendszerhez, és ezeket a parasztok szabadon 
elidegeníthették.15 Így voltak olyan zsellérek, 
akik különböző körülmények hatására tehetős 
szőlőbirtokosokká váltak. A 16. század elején 
Battyán faluban 27 paraszt termesztett gabonát, 
de csak öt volt közöttük, akik nem rendelkeztek 
szőlővel. Ezzel szemben 63 olyan paraszt volt, 
akik nem termesztettek gabonát, csak szőlővel 
foglalkoztak, de így jogilag zsellérnek számítot
tak.16 Általában azonban az inquilini név alatt a 
szegényeket értették. Egyes falvakban a telkes 
jobbágyok elkülönülve laktak a zsellérektől, akik 
a kertek mögötti kunyhókban éltek.17 A legtöbb 
zsellérnek nem volt saját háza, így az özvegyek
nek, elszegényedett rokonoknak, napszámosok
nak, szolgáknak, cselédeknek.18 

A családszerkezet szintén meghatározta a pa
rasztházak nagyságát. A nagycsaládoknak, ahol 
több generáció élt együtt, nagyobb házra volt 
szükségük, mint a kiscsaládoknak. Ismerünk 
ugyanis középkori adatokat nagycsaládokról, de 
az valószínűleg nem volt elterjedt forma.19 A mo
hácsi csata idejéből (1526) egyetlen olyan forrást 
ismerünk, ahol egy falunál a gyermekek számát 
is feltüntették. Alsónyéken 44 ház állt, amelyben 
a nemeseket és a papot leszámítva 346 személy 
élt, vagyis házanként átlagosan 7,9. A házaknál 
csak a családtagokat említik, de előfordul nagy-
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és kiscsalád is. Egyes házakban például csak né
hány személy élt (3—4), míg máshol három gene
ráció lakott együtt. 

Egy esetben például egy özvegy két házas és 
két nőtlen fiával lakott együtt. Az egyik fiúnak 
hat, a másiknak három gyermeke volt, így össze
sen a két feleséggel együtt tizenhatan éltek a ház
ban. A falu paraszti lakossága között tizenegy öz
vegyasszony és egy özvegyember volt. Ezenkívül 
még 49 házaspár, 124 nőtlen férfi, és 112 hajadon 
lakott itt. A férfiak és nők száma megközelítőleg 
azonos volt.20 

A kutatás a legelterjedtebb Árpád-kori lakó
háznak a kisméretű, földbe mélyített, egyhelyi-
séges, kemencés házat határozta meg.21 A 16. szá
zadban az ilyen gödörházak már igen ritkák vol
tak, az épületek általában a földfelszínen álltak. 
Ugyanakkor az egyhelyiséges házak fokozatosan 
két-, később háromhelyiségessé váltak. Ha el
tekintünk a külön álló és gyakran a ház mellett 
épített pincéktől, akkor már gyakorlatilag csak 
föld feletti épületek voltak. Sarvalyban 3—4, sőt 
5 helyiséges házakat tártak fel,22 de a főváros kö
zelében levő Csuton voltak épületek háromnál 
több helyiséggel is.23 Elképzelhető, hogy a na
gyobb házakban nagycsaládok vagy több zsellér 
lakott együtt. 

Az oklevelek gyakran említenek faszerkezetes 
parasztházakat. A fának nagyon fontos szerepe 
lehetett, mivel az erdőhasználat és fafuvarozás 
kapcsán is gyakran említenek hatalmaskodáso-
kat.24 A fa azonban nemcsak építőanyagként, ha
nem tüzelőként is fontos volt. Az Alföldön, ahol 
szalmával, náddal, trágyával tüzeltek és főztek, 
faszerkezetes házak is álltak.25 Számos forrás em
líti, hogy a parasztok elköltözéskor magukkal vit
ték házukat.26 Ez ellen a földesurak általában siker
telenül küzdöttek, amit jól mutat az is, hogy a 
falvakban nemcsak olyan puszta telkek voltak, 
amelyeken ház állt, de olyan épület nélküliek is, 
amelyek utolsó tulajdonosa még név szerint is
mert volt.27 Az 1495-ös törvény 22. cikkelye meg
tiltja, hogy domos, aedificia, sepes, et quaecun-
que alia ligna per eosdem ibidem terris jam in
fixa, abducere nullo modo praesumant, amikor 
egy másik földesúrhoz költöznek.28 Az oklevelek 
ritkán említenek kőből épült parasztházakat. Csut 
azonban kivétel, mivel itt kőházak álltak. Másutt 
az ásatások sem hoztak felszínre a falvakban kő
házakat, a földesúri és plébániaépületek kivételé
vel.31 

Az Alföldön a házak cölöpökkel megerősített, 
kétoldalt sárral tapasztott földfalakból álltak. Ha 
az egész ház agyagból épült, akkor a fal felső 
része nád- vagy vesszőfonadékból állt.32 A Du
nántúlon, de az Alföldön is álltak gerendavázas 
épületek, ahol az alsó gerendák alatt gyakran kö
vek voltak.33 Számos háznál készült pince, ame
lyeket kőből vagy faszerkezettel építettek.34 Az 
ún. alföldi háztípust, amely a legelterjedtebb le
hetett, a régészet az Alföldön tudta kimutatni. 
Előfordult azonban a Dunántúlon is, noha az em
lített csuti és sarvalyi ásatások egészen más for
mát hoztak felszínre. 

Az alföldi típus két- vagy háromhelyiséges. Az 
épületek 9—21 m hosszúak, és 4—6 méter széle
sek voltak. A háromhelyiséges ház középső része 

volt a konyha, nyitott tűzhellyel. Ebből nyílt a 
szoba, amelynek kályháját a konyhából fűtötték, 
vagyis füstmentes volt. A harmadik helyiség 
szintén a konyhából nyílt, a szobával ellentétes 
oldalon. Ezt gyakran csak utólag építették fel. 
Funkciója nem ismert, kamra, gazdasági helyiség 
vagy istálló lehetett. Itt találták a legtöbb gazda
sági eszközt. Egyes esetekben a konyha előtt fa
oszlopokon nyugvó tornác is volt. Gyakran a 
konyha hátsó falához kemencét építettek, más 
esetekben viszont a kemencék házon kívül vol
tak.36 Az oklevelekben különféle nevekkel illetik 
a parasztház helyiségeit (stuba, camara, coquina, 
praetorium, cellarium), de ezek megfelelnek az 
ásatásokból nyert adatoknak.37 

Igen ritkán említenek istállókat, és más mel
léképületeket. Ezek gyakran körben nyitott, fe
dett épületek voltak.38 Eddig az ásatásokból is 
csak kevés gazdasági épületet ismerünk.39 A for
rásokban említett istállók és gazdasági épületek 
majdnem mindig a házaktól elkülönülve álltak.40 

Számos esetben ezek az építmények azonban a 
lakóházzal alkottak egységet. Már említettük, 
hogy van egy olyan lehetőség, miszerint a házak 
harmadik helyisége istálló volt, de ennek kicsi a 
valószínűsége. Sajnos az oklevelek a kérdésre 
nem adnak választ. Kiindulási pontot nyújthat 
azonban a következő epizód: 1525-ben egy föl
desúr felfegyverzett parasztjai megtámadták egy 
falusi bíró házát, szétvágták a házfalat — való
színűleg fakonstrukció volt — és elraboltak 575 
köböl (cubulos) tisztított gabonát.41 Ez olyan 
nagy mennyiség, hogy aligha gondolhatunk arra, 
hogy ezt egy kamrában tárolták. (Más tényezők 
is erre utalnak.) 

Az udvart körülkerítették, és legtöbbször egy 
nagy kapu nyílott az utcára, néha azonban hátra 
a kertek felé. Ebben az esetben az utcára csak 
egy ajtó nyílt, mint a kisparasztok udvaránál. Ez 
a kapu volt az állami adózás alapja.42 A kertek, 
szérűskertek az udvar mögött helyezkedtek el.43 

Ahogy már korábban említettük, a házaknak csak 
egy ajtajuk volt, amely a konyhába vezetett. Vol
tak azonban olyan épületek is, ahol minden he
lyiségnek külön kijárata volt.44 Az ajtók zárására 
legtöbbször lakatot használtak, ami leletként is 
igen gyakran előfordul.45 A házak belső berende
zése szegényes volt, ágyból, székekből, asztalok
ból és ládákból állt.46 Az ágy alatti rész tároló 
lehetett,47 valószínűleg azért is, mert a kelengye 
nagy része ágyneműből állt. Számos adat maradt 
fenn ágyneműkről, különösen különféle párnahu
zatokról. Ezek ára még ugyanazon falun belül is 
váltakozott, például 4 és 25 dénár között. A pár
nákat pehellyel töltötték. Az ágyterítők viszony
lag drágák voltak, egy darab 5 forintot is ért. 
Egy kirabolt paraszttól mindamellett két ilyet is 
elvittek. Legtöbb esetben lepedőről is szó esik. 
Értékük 18 és 25 dénár között mozgott, de két új, 
ex sindone készült darabot 1 forint 75 dénárra 
értékeltek. Az összes idézett adat ugyanannak a 
rablásnak a tárgyalási jegyzőkönyvéből szárma
zik.48 A rablások kivizsgálásakor gyakran emlí
tik, hogy az emberek az ágyban ruha nélkül alud
tak.49 A korábbi évszázadokban gyakori volt, 
hogy a férfiak az állatokkal aludtak,50 de nem 
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tudjuk, hogy a késő középkorban is megvolt-e ez 
a szokás. 

Asztal- és más kendőket is nagy számban em
lítenek. Egyes esetekben ezeket arany és selyem
szálakkal hímezték ki, ezért aztán drágák vol
tak.'^1 Ágyneműt, kendőket, ruhákat, pénzt és ék
szereket együttesen res scrinialesnak nevezték, 
és ezeket általában ládában tartották.' '2 Emellett 
létezett még egy tárolási lehetőség: számos ása
tásnál került elő, elsősorban a kamra agyagpad
lója alatt — főként méhkas alakú — tárológödör. 
Egy pásztói ház ilyen gödre tele volt ép háztartá
si eszközökkel.13 

Az eddig bemutatott kép egy tekintetben azon
ban nem egészen tiszta: a parasztházak bemutatá
sakor kisebbek a különbségek, mint ahogyan az a 
háztartási eszközökből kitűnik. Természetesen el
képzelhető, hogy egyes esetekben néhány paraszt 
legértékesebb dolgait el tudta rejteni. Az eddigi 
adatok ezzel szemben azt mutatták, hogy egyálta
lán nem rendelkezett minden paraszt gazdag ház
tartással. Ez érvényes a ruházatra és az ékszerek
re is. Az egyszerű paraszt ruhája valószínűleg 
hasonló volt ahhoz, amit a cselédek a földesúrtól 
évente kaptak. Ez magába foglalta a lábbeliket 
(calciamentum, sotularium, ocrea a harisnyákat 
(caliga) — ez utóbbi valószínűleg harisnyanad
rág, amely Kelet-Magyarországon egészen a 
20. századig használatban volt, és szürke posz
tóból készült. A tulajdonképpeni ruha az ing 
(camisia), a szintén szürke posztóból készült tu
nica, és a hacucanak nevezett ruhadarabokból 
állt. Gyakran szerepel a legtöbbször subának ne
vezett bunda is.54 A parasztok azonban viseltek 
a földesúri szolgák ruháinál jobb darabokat is. Fő 
ruhadarabként a pileus, a pallium és a tunica sze
repel. A pallium valószínűleg egy hosszú felső 
ruha lehetett. Az elrabolt tárgyak között szerepel 
egy zöld tunica in forma toge wlgo kewnthes 
facte, amely 3 forint és 25 dénár értékű volt.55 A 
pallium is köntösszerü darab lehetett. A pallium 
és a tunica mind női, mind férfiruhaként előfor
dul.56 A női tunica szoknya volt, egy 1498-as ok
levél a tunica vulgo zoknya57 fogalompárt említi. 
Egy Somogy megyei esetnél 1513-ban 13 tunicát 
raboltak el, amelyek közül 3 külföldi posztóból 
készült (pwrgumal). Kettő ezek közül, egy vörös 
és egy barna, igen értékes volt, mindkettőnek 
hermelingallérja volt, a vörös 5, a barna 3 forin
tot ért. Egy paraszt pedig egy 1 forint 75 dénár 
értékű sárga tunicával rendelkezett. A sárga szín 
általánosan elterjedt volt a hétköznapi életben is. 
A kötény (kethen) férfiviseletként jelenik meg, 
10 dénár értékű volt. Pileus alatt kalapot vagy 
sapkát értettek. Az említett rablásnál két pileus-
ról esik szó, amelyek egy ember tulajdonában 
voltak: az egyik fekete birkabőrből volt, a másik 
széles posztóból készült.58 Ásatásoknál nemez
süveg maradványok is kerültek elő.59 A perira
tokban szinte mindig csak ez a három ruhadarab 
szerepel, valószínűleg azért, mert ezeket rabol
hatták el leginkább a nyílt utcán a parasztoktól. 
Egy utazó nemes például megtámadott az erdő
ben egy parasztot, és többek között új pileusát 
vette el.60 Egy másik esetben egy birkapásztor pi
leusát ragadták el.61 A nők fejkendőt hordtak. Rit
kábban fordul elő a paraszti öltözet részeként a 

ioppa. Ha megfigyeljük a falvakban elkövetett 
rablótámadásokról szóló iratokat, akkor kitűnik, 
hogy a parasztok legfeljebb 1—2 felsőruhával ren
delkeztek. Külföldi posztót ők is viseltek, de több 
és jobb ruhadarabja csak a gazdagabb parasztok
nak volt. Csak az ingek száma volt viszonylag 
nagy. 1470-ben Szabolcs megyében 16 paraszttól 
57 inget raboltak el. Több parasztnak volt 5—9 in
ge.62 A prémek is gyakoriak voltak, különösen a 
birka és róka.63 A lábbeliek pedig ugyanolyannak 
tűnnek, mint a szolgáké. 

A parasztok gyakran viseltek olyan színű és 
anyagú ruhát, mint a szegényebb nemesek, városi 
polgárok. Ez valószínűleg nem véletlen, mivel 
nem maradt fenn középkori magyar ruhaszabály
zat. A zsidókra és prosti tuáltakra vonatkozó elő
írásokon kívül csak kettőt említhetünk: rézsar
kantyút csak azok viselhettek, akiket a király 
lovaggá ütött, vagy a határokon hadiszolgálatot 
teljesítenek. Másrészt a nadrágon és más férfi-
ruhadarabokon a királyi udvar emberein és a fő
nemeseken kívül más nem viselhetett rojtokát.64 

így legtöbb esetben csak a mindenkori gazdasági 
helyzet szabott határt a ruhaluxusnak. Egyébként 
éppen a sarkantyúviseléssel kapcsolatos rendelet 
mutatja azt, hogy Magyarországon nem volt ru
haszabályzat. Az in confinibus continens serviens 
atque militans igen gyakran paraszt is lehetett, 
ahogy azt még később látni fogjuk. Amennyiben 
pedig ugyanolyan sarkantyút hordhatott, mint a 
király által lovaggá ütött nemes, nehezen képzel
hető el, hogy ruházkodásában továbbra is a parasz
ti hagyományoknak felelt volna meg. 

A magyar paraszt ruházatáról az oklevelek 
alapján nyert képet az ásatások megerősítették, 
de differenciálták is. A temetöásatások során ék
szerek és ruhadíszek is előkerültek. A késő kö
zépkori sírok utalnak a parasztság vagyoni diffe
renciálódására is. A 13. századtól nő a sírmellék
letek száma (ékszerek, ruhadíszek), de még a 
késő középkorban is több mint a fele a síroknak 
melléklet nélküli, el tekintve a számos koporsó-
és halotti lepel-maradványtól. így például a csuti 
temetőben, amely a 14. századtól a 16. század ele
jéig volt temetkezőhely, a 203 sírból csak 63-nál 
volt melléklet (30% ). A későbbi síroknál ez az 
arány növekedett.6 ' ' Más temetők hasonló képet 
mutatnak.66 így arra lehet következtetni, hogy né
hány gazdagabb paraszt volt, akiket, illetve akik
nek gyermekeit viszonylagos pompával temethet
ték el. Az ékszereknél a 14. században változás kö
vetkezett be. Az addig igen elterjedt fülbevalók 
szinte teljesen eltűnnek, de a karperecek is ritkáb
bá váltak.67 Legjobban az alföldi parasztság éksze
rei ismertek. Ugyanazok az ékszerek — természe
tesen költségesebb kivitelben — előfordulnak a ne
meseknél és főnemeseknél is.6íS Igen gyakori fej
ékszer a párta. Számos típusa ismert, ezüsttel vagy 
rézzel vagy akár gyöngyökkel, flitterekkel, spi
rálokkal díszített darabok ismertek. Vannak réz
vagy nemesfémszállal kivarrt vagy hímzett dara
bok is. Néhány esetben olyan maradványok is 
előkerültek, amelyekre a díszítést felerősítették, 
így Csuton például egy böralap maradt meg, to
vábbá szövet- és kék bársonyrészek.6 9 Bársony
párta máshonnan is ismert, például Kaszaperről, 
de vannak gyékényanyagú párták is.70 Ez a fej-
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ékszer fiatal nőknél és gyermekeknél fordul elő, 
de ritkábban idősebb nőknél, sőt férfiaknál is.71 

Az ékszerek másik nagy csoportja a veretes 
vagy díszített öv. Ezeket pártaövnek nevezték, 
ami utal a pártával való rokonságára. Pártaöv
ként általában férfidíszövet értettek, habár ez fő
ként a nők és gyermekek ruházatához tartozott. 
Díszítése hasonló a fejékszerekhez, gyakran for
mailag megégyezőek a pártán és övön levő dí
szek.72 Csak az övcsatok és a díszített fém vagy 
csont szíj végek hiányoznak természetszerűleg az 
utóbbiaknál. Emellett előfordulnak kárminvö-
rös selyemövek is.74 További ékszerként nagy 
számban kerülnek elő bronz- és ezüstgyűrűk, 5 

ezüst ruhadíszek, különféle csatok, gombok. A 
fémdíszek öntöttek vagy préseléssel készültek. 
Mivel számos verőtő is előkerült — sőt olyan is, 
amelynek ugyanaz a mintája, mint egy megma
radt ékszernek —, ezek a belföldi tömegáru közé 
tartozhattak, még ha néhány esetben külföldi ere
det is elképzelhető.76 

A temetőásatásokon nem került elő hermel in-
szegélyes szoknya, de drága anyagból készült 
szegélyű ruhák igen. Egy csuti férfisírban ezüst
szálas ruhadarab volt.77 Kaszaperen,78 de más le
lőhelyeken is79 több sírban csipkés szélű ruhák 
voltak, amelyek legtöbbször aranyszállal készül
tek, és selyemre voltak erősítve. A parasztoknak 
csak egy — valószínűleg igen kis — része tudott 
ilyen kifejezett luxust megengedni magának. A 
sírokból előkerült szórványos ruhadarabok nem 
teszik lehetővé, hogy színeket is megállapítsunk. 
Csak két, kunok által lakott faluban (Orgonda-
szentmiklós, Asszonyszállás) sikerült kétségkí
vül lila színű ruhákat megfigyelni. A lila a ku
noknál valószínűleg a gyász színe volt.80 

A parasztok fegyverviselését az 1514-es pa
rasztháborúig nem korlátozták. A megtorló tör
vény 60. cikkelye megtiltja a javadalom nélküli 
papok és diákok számára, hogy arma vei pixidest 
viseljenek, külföldi utazás kivételével. A haj
dúknak kasztrálás terhe mellett tilos volt cuspi-
des et alia armât viselni. A parasztnak a jobb ke
zét kellett levágni, ha pixidest birtokolt.81 A 
feudális rend számára tehát a hajdúk voltak a 
legveszélyesebbek, a parasztok puskán kívül vi
selhettek fegyvert. A törvényt azonban nem tar
tották be. Amikor 1518-ban egy földesúri ember 
vezetésével parasztok egy nemesi birtokot sza
bályszerűen megostromoltak, még gondolhatunk 
arra, hogy a puskákat a földesúrtól kapták.82 De et
től függetlenül is voltak olyan parasztok, akiknek 
puskájuk volt, mint ahogy a következő epizód
ból kiderül: Egy utazó nemes és két kísérője ki
rabolt egy parasztot, aki éppen a szőlőjébe ment, 
elrabolva puskáját és baltáját. A paraszt ezután 
a szomszéd faluba sietett, ahol éppen búcsú volt, 
vagyis sok ember gyűlt össze. Segítségükkel 
elfogták a nemest. Végül is per indult a parasz
tok földesura ellen. Az eljárásnál a bíró ugyan
az a Werbőczy volt, aki az 1514-es törvényeket 
szerkesztette. A nemesember vádját elvetették, 
habár a paraszt tiltott fegyvert viselt, és egy 
nemes ember szabadságát megsértették.83 

Természetesen nem volt minden parasztnak 
tűzfegyvere. A leggyakrabban említett paraszti 
fegyverek közé a következők tartoztak: a bicel-

lusnak nevezett tőr, íj és nyíl, a kard (gladius) a 
buzogány (clava) és a dárda (hasta)84 A törvény 
előírta a földesurak számára, hogy háború esetén 
meghatározott számú jobbágy után egy-egy har
cost küldjenek a királyi seregbe (telekkatona
ság). Zsigmond király 1435-ös Decretum minusa 
elrendelte, hogy ezek lovasok legyenek, és íjat, 
tegezt, kardot és tőrt kell viselniök.85 Az 1518-as 
tolnai törvény egy másik rendelkezést hoz: a lo
vasoknak lándzsa és pajzs (lancea et clypeus) 
kell, az észak-magyarországi megyékből viszont 
pedites pixidariost kell küldeni. Á telekkatona
ság harcosai egyrészt zsoldosok lehettek, más
részt volt közöttük sok paraszt is. 11 megyében 
pedig egy különrendelet volt érvényben. Itt pa
raszt katonák voltak, akiket a források huszár
nak vagy voinicinek neveznek. Ezek nem fizet
tek állami adót, de ennek fejében a határon hadi
szolgálattal tartoztak.87 

Ásatások során is előkerültek fegyverek, pél
dául Műhibán kardok, nyílhegyek, buzogányfe
jek, egy sisak orr-része, puskarész és számos sar
kantyú.88 A csepelyi fegyverleletek, egy ková
csoltvas buzogány, balta, számszeríjhoz tartozó 
nyílhegyek stb. különösen érdekesek. A buzo
gány más gazdag leletekkel együtt egy késő kö
zépkori gödörházból került elő. Az ásató véle
ménye szerint a ház tulajdonosa kisnemes lehe
tett. A faluban több, ehhez a réteghez tartozó 
család volt.89 

A háztartási eszközök nagyrészt ásatásokból is
mertek. Ez egyrészt nagy mennyiségű kerámiát, 
illetve fémtárgyakat jelent. A házi kerámia kü
lönböző típusai, ezen belül az ausztriai import
kerámia is, igen változatosak. A középkor végén 
már a szemes kályhák sem számítottak ritkaság
nak.90 Kis üvegpalackokat is említhetünk.91 A 
fémtárgyak között előfordulnak mezőgazdasági 
eszközök, mint sarló, kasza, ásóvasalás, ekevas, 
balta, fejsze, kapa stb., továbbá kocsi vasalások. 
Az állattartás emlékei, zabla, patkó, kolomp stb. 
A leletanyag többi része késekből, villákból, 
fémedényekből és vödörrészekből áll. Nem 
hiányoznak a falusi kézművesség (kovács), a sző
lészet, a halászat és vadászat eszközei sem. Ezek 
részletes tárgyalásához azonban egy külön tanul
mányra lenne szükség.92 

Már említettük, hogy gazdagabb és szegényebb 
parasztok voltak, vagyis valószínűleg igen nagy 
volt a parasztok közötti differenciálódás. Ez a pa
rasztságnak mind a nemesi, mind a jobbágyi ré
szére érvényes. Amikor egy olyan nemesi telek
ről esik szó, amelyhez csak négy hold szántó (há
rom parcellában) és jelentéktelen erdőrész tarto
zott, akkor egy viszonylag szerény birtokosra 
gondolhatunk.93 A parasztság differenciálódása 
jól lemérhető a jobbágy telkek osztódásából. Egy
részt fél, negyed, sőt nyolcad telkek is vannak, 
viszont egyes parasztok több telekkel rendelkez
nek. A csak kis számban megmaradt egyházi ti
zed- és földesúri kilencedjegyzékek alapján az 
igen gazdag parasztok vékony rétegével szem
ben a szegényparasztok sokkal nagyobb csoport
ja állt.94 Hasonló képet mutatnak a rendkívüli 
földesúri adók is. 1469-ben Baranya megyében 
814 parasztot adóztattak meg. 7,2% -uk kevesebb 
mint 0,4 forintot fizetett, 26,8% -uk 0,5—0,8 fo-
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rintig, 61,4% -uk 1—3,5 forintig, 4,6% -uk 4—8 fo
rintot fizetett.95 A hatalmaskodásoknál szereplő 
kárösszegek szintén a parasztság differenciálódá
sára mutatnak. Erre a következő példa: A 16. szá
zad elején a Vasmegyericsei uradalomban 187, és 
Tétényben 66 paraszt szenvedett kárt (1. táblá
zat)96 A 3 forint alatti kárösszegek nagy száma 
azért érdekes, mivel ugyanez az állami adóösszeg 
felmentés határa.97 Természetesen valószínűtlen, 
hogy a károsult parasztok mintegy fele ugyan
olyan szegény volt. Ugyanebből a forrásból ki
tűnik, hogy ugyanazon faluban nagyon gazdag, 
és igen szegény parasztok éltek egymás mellett. 

1. tábla. Két példa a kárösszegek differenciáltságára 

Vasmegyericse Tétény 
Kár forintban 

szám % szám % 

99 52,9 27 40,9 
42 22,5 21 31,8 
23 12,3 7 10,6 
22 11,8 11 16,7 

1 0,5 

187 100,0 66 100,0 

Jelenlegi információink azonban túlnyomóan a 
gazdag parasztok vagyoni helyzetére vonatkoz
nak. Így például egy pilisi paraszt végrendelete 
igen gazdag emberre mutat (1510). Egész vagyo
nát — amelyet azonban sajnos nem részleteztek 
— és ménesét fiára hagyta. Ezenfelül még továb
bi 17 lovat, 12 ökröt, 25 tehenet és 4 borjút el 
tudott ajándékozni. Továbbá még 80 forint 25 
dénárral tartoztak neki, nagyrészt boreladás kap
csán. Még saját földesura és annak felesége is 
adósai közé tartozott, 15 forint 60 dénárral. En
nek a parasztnak a gazdagsága az állattartásból 
és a borkereskedelemből származott. A magyar 
állatexport konjunktúrája nemcsak piachelyeken, 
hanem az alföldi falvakban is létrehozott egy 
anyagi jólétben élő, vékony paraszti réteget. Erre 
egy másik példa: a 15. század közepén említenek 
egy gubacsi parasztot, aki állattartással és keres
kedelemmel foglalkozott. Erre a célra bérbe vet
te a szomszéd birtokosok pusztáit. Gazdag polgá
rok tartoztak adósai közé. Később maga is Pesten 
telepedett le, ahol hamarosan városi bíró lett. 
Végül megvásárolta a bérelt pusztákat, és a ne
mesek közé emelkedett.99 

Gazdag parasztok azonban nemcsak az állat
tartó területeken voltak. Egy inventárium, amely 
egy Fertő tó melletti paraszt vagyonát írta le, a 
következőket tartalmazza: 6 ökör, 4 tehén, 3 bor
jú, 62 disznó, 4 ló, 2 vasalt kocsi, száznál több ke
pe búza és zab, 28 hold vetés, 12 méhkas, 5 szőlő, 
egy halászháló a Fertő tónál, 2 nagy tál, 4 nagy 
kanna, egy rézmozsár és három asztal. A többi 
dolgot mint res domesticas satis hebet foglalták 
össze.100 

A parasztság felső, gazdag rétege kihasználta 
azt, hogy 1514 után elméletileg megtiltották a 
szabad költözést, de általában őket is érintette az 

erőszakos költöztetés.101 A gazdag parasztok a 
mezővárosokba vagy a városba költöztek, ahol 
szabadabban élhettek. Az egészen szegények 
azonban ugyanolyan mobilisak voltak.102 Ebből a 
szempontból érdemes megfigyelni, hogy a 15. 
században nem csupán a pusztákat, hanem a la
kott falvakban levő pusztatelkeket gyakran gaz
dag parasztok vették bérbe. Ugyanakkor a zsellé
rek és szegényparasztok száma is nőtt. Az ural
kodó osztály megkísérelte, hogy a zselléreket az 
elhagyott telkekre visszaültessék, de legtöbbször 
sikertelenül.104 

A temetőásatások alapján a csecsemő- és gyer
mekhalandóság igen magas lehetett.105 Előfordult, 
hogy anyákat újszülött, vagy alig egyéves gyer
mekükkel együtt temettek el.106 Gyakran lehet 
babonás temetkezési szokásokat megfigyelni, így 
például a kunoknál a koponya környékét anya
rozzsal szórták be, amelynek gyógyászati szere
pe lehetett.107 A terhes nők élete nem lehetett 
könnyű, van arra is adatunk, hogy egy hatalmas-
kodásnál bántalmaztak egy gyermeket váró nőt, 
és emiatt koraszülés következett be.108 

A gyermekjátékokról is vannak forrásaink, 
amelyek szerint a gyermekek a felnőtteket utá
nozták.109 Leletként üveg-, kőgolyók,110 csör
gők111 kerültek elő. Ismerünk esztergált kőfigu-
rákat is, például Móriczról,112 ahol egyértelmű 
volt, játékról van szó. Más esetekben csontok
ból faragott figurák voltak, amelyek azonban 
votív tárgyak is lehettek. Rákospalotán az egyik 
női csontváz jobb kezében átfúrt csonttárgyak 
voltak: egy fésű alakú, egy kis szakállas férfifej, 
fején stilizált koronával, szépen faragólt kéz, va
lamint egy kettős gyöngy."3 Felnőttjátékok is 
előkerültek már, például egy faluásatásnál talál
ták a legkorábbi magyarországi malomjáté
kot.114 

A gyerekek azonban a munkában is részt vet
tek, a fiatalabbak mint pásztorok, az idősebbek 
például mint szalma- vagy boglyarakók.115 A lá
nyok kapával dolgoztak, mint ahogyan azt egy 
16. század eleji versből ismerjük, amelyben a 
moralizáló költő a lányok táncszenvedélyét ítéli 
el."6 A fiatalok fő szórakozása éppen a tánc volt. 

A férfiak és nők munkaszolgáltatása viszony
lag nagy volt. Nőket főként betakarításkor em
lítenek. A gazdagabb parasztok cselédekkel és 
napszámosokkal is dolgoztattak."8 A napszámo
sokat szénakaszálásnál és a gabona aratásánál, a 
szőlőben kapálásnál és szüretnél alkalmazták. Az 
akkor még középnemességhez tartozó Batthyány 
család intézője például aratáskor a szomszédos 
város piacán hirdette ki, hogy napszámosokat 
fogadnak fel."9 A legszegényebb parasztok és a 
zsellérek ilyen munkákból tartották fenn magu
kat. 

A középkor végén a kereskedelem már rend
szeres volt. Csak kevés olyan falu volt, ahol egy
napi járóföldön belül nem lehetett hetivásárt el
érni.Az évenkénti vásárok száma állandóan növe
kedett. Számos heti- vagy éves vásárral rendel
kező falu jogilag azonban nem volt mezőváros120 

(oppidum). Ezek gazdasági helyzete jobb volt, 
mint az átlagos falvaké. A parasztok gyakran fel
keresték nyolc vagy több ökör vontatta vasalt 
szekereikkel ezeket a sok esetben igen távoli 
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országos vásárokat. Az út során gyakran kirabol
ták őket.121 

A földesúri vadászatokon haj tóként alkalmaz
ták a parasztokat,122 de maguk is vadásztak. Csak 
az 1504-es törvény 18. cikkelye tiltotta meg, 
hogy szarvasra, őzre, nyúlra, fácánra és császár
madárra vadásszanak. A törvény megalkotásának 
okait is ismerjük; sok paraszt vadászatból élt, 
szántójukat, szőlőjüket műveletlenül hagyták, 
nem voltak tekintettel az ünnepnapokra, elszegé
nyedtek, végül rablásból éltek. A csepelyi falu
ásatásnál marha-, ló-, disznó-, kecske-, juh- és 
kutyacsontok mellett vaddisznó-, őz- és szarvas
csontokat is találtak. 

Az árutermelés és a piachálózat kiterjedése a 
háziiparra épült, de a kender és len szárítására 
vonatkozó adatok arra utalnak,125 hogy a falvak
ban szövödékkel is számolhatunk. Ez női munka 
volt. A tulajdonképpeni falusi kézművesek pa
rasztok voltak, akik a helyi szükségleteket elégí
tették ki. Leggyakrabban ezek cipészek, szabók 
és kovácsok voltak.126 az utóbbiak szerszámairól 
az ásatások jó képet nyújtottak. Ezekből kide
rül, hogy állatgyógyászattal is foglalkoztak.127 

Az oklevelek is említik a falusi kézműveseket és 
szerszámaikat. Egy Somogy megyei esetnél leír
ják a károsult kézművesek, egy cipész, egy szűcs 
és egy kovács áruit és szerszámait.128 Egy másik 
esetben egy fazekeas esett rablótámadás áldoza
tául.129 

Igen gyakran említenek a forrásokban zené
szeket. Főként hegedűsök, síposok, dobosok sze
repelnek, a lantosok inkább a városokban és 
piachelyeleén éltek. Ezek a nem utazó zenészek 
voltak, maguk is parasztként éltek, a falusi ünne
peken ők szolgáltatták a zenét.130 

Ügy tűnik, hogy a parasztoknál ugyanúgy, 
mint a polgárságnál és nemességnél, két fő étke
zés volt. A számadások alapján a prandiumnál 
ugyanazon ételeket és italokat fogyasztották, 
mint a coenánál. Sajnos a számadások, amelyek
ből az ételekre következtethetünk, csak a földes
úri és városi környzetből ismertek. A szolgák el
látása területenként változott, de ezek az adatok 
kiindulási pontként kezelhetők a parasztok táp
lálkozására vonatkozóan. Az emberek péntek és 
szombat kivételével nagyon sok húst fogyasztot
tak. Említenek marhahúst, sültet (assatura) vala
mint sózott káposztát, borsót és lencsét. A ba
romfi nem volt gyakori. Pénteken és szombaton 
a hal volt a főétel, ritkábban rák, vagy sajt és 
vaj. Ehhez jön még a kenyér és italként a bor.131 

Ezeknek az adatoknak a szórványos előkerülése is 
arra mutat, hogy a parasztok ellátása hasonló volt 
a szolgákéhoz. A húsfogyasztás jelentős volt, és 
ehhez a disznó- és vadhúst is hozzá kell számíta
ni.132 A csepelyi és sarvalyi ásatási adatok meg
erősítették ezt a képet.133 

A paraszti életben a vidám változatosságot a 
különféle alkalmak jelentették, mindenekelőtt az 
esküvők, amelyeket mindig megünnepeltek, ittak 
rá. Mivel a magyar parasztok szabadon költöz
hettek, a házasságkötést nem akadályozhatták 
meg. Még 1514 után is egy paraszt minden továb
bi nélkül feleségül vehetett olyan személyt, aki 
más földesúrhoz tartozott. Kivételt képeztek azok 
az özvegyek, akik egy jobbágy telken ültek.134 

Ugyanúgy, mint az esküvőket, a temetéseket is 
megünnepelték. A temetőben még táncoltak is, 
ami ellen az egyház természetesen fellépett.135 A 
harmadik esemény az üzletkötés volt. A jogsze
rű vásárlást áldomás pecsételte meg.136 

A kocsmákban gyakran voltak verekedések. A 
földesúr rendelkezett azzal a joggal, hogy a bort 
— azt is, amit jobbágyaitól termény járadékként 
kapott — az év egy meghatározott időszakában 
kiárusítsa. Ebben az időben tilos volt a parasztok
nak saját borukat eladni. Később gyakran kény
szerítették őket a földesúri bor megvásárlásá
ra.137 A falusi kocsmákat a földesurak többször 
bérbe adták. Idegenek megjelenése a kocsmák
ban gyakran vitákhoz vezetett. Például az egyik 
esetben a piacra érkezettek kocsmai tartózkodása 
verekedéssé fajult. Máskor alföldi parasztok 
északra utaztak, hogy földesuruk számára malom
követ vegyenek. Egy fogadóban megpihentek, és 
ott megtámadták őket.13 Egy falusi kocsma ven
dégének meg kellett esküdnie, hogy egyetlen 
üvegpoharat sem tört össze.139 Ezek a példák ért
hetővé teszik, hogy miért tiltották a törvények, 
hogy a kocsmákat fegyverrel látogassák.140 Gyak
ran jöttek össze a parasztok egy-egy házban iszo
gatni. Egy ilyen esetben vita támadt több kisne
mes között, hogy kinek kell a bort fizetnie. Ké
sőbb még egy zsák liszt kifizetése miatt is ugyan
ez történt. Végül az éjszakai órákban a ház előtt 
verekedés támadt, és a botok is előkerültek. En
nek nyomán egy kisnemes meghalt.142 

A Kapisztrán Szt. János és Remete Szt. Pál sír
jánál — ez utóbbi egy Budához közeli kolostor
ban volt143 — bekövetkezett csodák jegyzőköny
vei arra mutatnak, hogy igen sok betegség volt. 
Mégis a parasztoknál, illetve a kis- és középne
meseknél viszonylag több volt az idős ember, 
mint a főnemesek és polgárok között.144 

A parasztok temetkezési szokásairól a temetők
ből nyerhetünk értékes adatokat. A koporsó álta
lánosan ismert volt, habár számos sírban nem ta
láltak ilyent. Gyakran tártak fel koporsókat vasa
lásokkal és zárral. Néha fakéregből készült a ko
porsó, számos sír téglával vagy kővel volt kirak
va.145 Több részletmegfigyelés utal babonás szo
kások meglétére. így sok sírban egy vagy több 
faszéndarab volt. Ezt a jelenséget a kutatás addig 
többféle módon magyarázta.1 Néhány, különö
sen korai sírban nyílhegyek voltak, amelyeket 
úgy tűnik, hogy belelőttek a sírba. Ez részben a 
vámpírhittel függ össze. Magyarország egyes ré
szein még a 18. században is megvolt ez a szokás, 
anélkül, hogy a vámpírok elleni védekezésként 
értékelhetnénk.147 

Ebben a feldolgozásban a földesúri járadékok 
témáját, mint a hatalom egy speciális megnyilvá
nulási formáját, nem tárgyaltuk. Jóllehet a föl
desúr — és intézői — a paraszti életre állandó, 
jól érezhető hatást gyakoroltak. A rendszeres já
radékok általában nem voltak túl magasak. A 
földesúrnak azonban mindig megvolt a lehetősé
ge arra, hogy rendkívüli szolgáltatásokat köve
teljen.148 Ez arra mutat, hogy nem csupán az itt 
idézett hatalmaskodások pusztíthatták a paraszti 
jómód alapját. Igazán a 16. század eleje volt az, 
amikor a parasztok helyzetében egy gyors rosz-
szabbodás kezdődött. 
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21. HOLL Imre: Mittelalterarchaologie in Ungarn 
(1946—1964) Acta Archeologica Acad. Scient. 
Hung. 22. (1970) 369—373; KOVALOVSZKI Júlia: 
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gentis comitom Teleki de Szék. (Bp., 1931) No. 319 
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moló a tiszalök—rázompusztai és a túrkeve—móri
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39. MÜLLER, i. m. 195—201; HOLL PARÀDI i. m. 
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44. SZABÓ Kálmán i. m. 86, Sarvalyon a legtöbb helyi

ség az udvarra nyílt; HOLL i. m. (1979) 49; HOLL— 
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389—395, SZABÓ i. m. (1969) 221. 

49. Uo. 220; Dl. 82.336 (1511) 
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gie Maiestatis et dominorum . . . De cupro verő cal-
car nemo ferat nisi per regiam Maiestatem miles 
creatus, vei in confinibus continens serviens atque 
militans: KEMÉNY Lajos: Buda város árszabása II. 
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LINT, i. m. MFMÉ (1956) 80. ismert, valószínűleg a 
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sen M és I, r i tkábban L, T.S). Emellett liliom, ket
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Jahrhunderts . In: INGOM AR Bog (szerk.): Der 
Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450—1650. (Köln 
—Wien, 1971) 356—357. Egy paraszt, akinek apósa 
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167—200; MAKSAY, i. m. (1971) 78—88; VALTER, 
i. m. 17—21, 31—33. 

104. PACH, i. m. (1963) 65—70. 
105. A 11. és 12. században kb. 40% volt. FÜGEDI, Eric: 

Pour une analyse démographique de la Hongie mé
diévale. Annales É.S.C. 24 (1969) 1302—1303. Csu-
ton (14—15. sz.) 206 sír közül 43 volt a gyermeksír 
(20,9%) GEREVICH, i. m. BudRég 13. (1943) 110— 
134; Kaszaperen (legtöbb sír a 15. századból szár
mazik) 134 gyereksír volt, ami az összesnek (425) 
31,5% -a: BÁLINT, i. m. Dolg. 14. (1938) 140 stb. 

106. BÁLINT, i. m. MFMÉ (1956) 56 (17. sír), 62 (72. sír) 
107. SELMECZI, i. m. MFMÉ (1971/2) 194. 
108. 1501: GÉRESI (szerk.): i. m. 3,45; 1513: Archívum 

Gyömröiense 205. No. 471. 
109. Louis MARTZ—Frank MANLEY (ed.): The Comp

lets Works of St. Thomas More 12. (Hew Haven— 
London, 1976) 192—193. Ezúton szeretnék köszöne
tet mondani Dr. Bak J. M. barátomnak, hogy fel
hívta figyelmemet erre az adatra. 

110. MÉRI i. m. (1954) 149; SELMECZI i. m. MFMÉ 
(1971/72) 193; BENKÖ i. m. 337. 

111. BÁLINT, i. m. MFMÉ (1956) 80; ÉRI—BÁLINT 
i. m. 80; BENKÖ i. m. 326, 336. 

112. MÉRI i. m. (1954) 149. 
113. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Középkori falvak Pest ha

tárában. ArchÉrt 102 (1975) 237—238. Ezúton sze
retnék köszönetet mondani Irásné Melis Katalin
nak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a tárgyakról 
készült fotókat. 
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114. MÉRI István: Árpád-kori népi építkezéseink feltárt 
emlékei Orosháza határában. (Bp., 1964) 7. Előke
rültek átlyukasztott csontok is, amelyek korcso-
lyák voltak, MÉRI i. m. (1954) 147; KOVALOVSZKI 
(1980) 47, 22. tábla 10. 

115. Dl. 104. 125; SZABÓ i. m. (1969) 230—232. 
116. GERÉZDI Rábán: A magyar világi líra kezdetei. 

(Bp., 1962) 216, 221, 234. 
117. Egy középnemesi számadáskönyvben a követke

zőt olvassuk. (1502): Feria secunda proxima ante 
festum beati Laurentii martyris sex dominabus mi
lium metentibus . . . Tribus videlicet dominabus ad 
integram diem cuilibet ipsarum tribui d. V. reliquis 
verő tribus ad mediam diem cuilibet ipsarum dedi d. 
III . (Dl. 104.125) Női napszámokról SZABÓ i. m. 
(1975) 93, 27. jegyz. 

118. Lásd pl. 1509: Dl. 21.967, 71.109., lásd még PACH 
i. m. (1963) 72, 144. 

119. 1502: Die Dominico proximo in profesto beati Ja-
cobi apostoli in Alba Regali pro clamatione messo-
rum famulo civitatis tribueram d. VI. (Dl. 104. 125.) 

120. KUBINYI i. m. (1977) 167—175. 
121. Erről számos adatot közölt SZABÓ i. m. (1975) 

67—69. 
122. Dl. 65.934 (1465), 59.912 (1502) stb. A vadászat

ról: ZOLNAY László: Kincses Magyarország. Kö
zépkori művelődésünk történetéből. (Bp., 1977) 
89—95; SZABÓ i. m. (1975) 37. 

123. Corpus Juris Hungarici 682: Ex quo plurimi colo-
norum, et incolarum quorumcumque dominorum 
praelatorum, et baronum caeterorumque regnico-
larum, derelictis, et postpositis ferme vinearum, et 
agrorum culturis, soli venationi et aucupio insistunt. 

124. KOVALOVSZKI, i. m. VMMK 8. (1969) 249. Sarva-
lyon szarvas-, vaddisznó-, róka-, őz-, nyúl-, fácán
csontok kerültek elő: HOLL—PARADI i. m. 249— 
251. Paraszti vadászatról uo. 79, 138, 136. jegyz. 

125. BELÉNYESI Márta: A földművelés Magyarorszá
gon a XIV. században. Századok 90. (1956) 548— 
549; Dl. 20.121. Ásatásoknál előkerültek orsókari
kák, erről: SZABÓ Kálmán i. m. 114; MÉRI: Be
számoló . . . ArchÉrt 79 (1952) 61., ArchÉrt. (1954) 
148. IDEM i. m. (1964) 47 stb. 

126. BÁCSKAI Vera: Magyar mezővárosok a XV. szá
zadban. (Bp., 1965) 35—36, 43. 

127. SZABÓ György i. m. (1954) 123—149. Állatgyógyá
szati eszközt találtak: MÉRI i. m. (1964) 45. 

128. RADVANYI—ZAVODSZKY i. m. 392—393. A kár
összeg a cipésznél 7 forint 89 dénár volt. Ebből hat 
forint esett a coreum dispositumra. A szűcs 95 fo
rint és 73 dénár kárt szenvedett. Ebből 26 forint 
volt a kész prémek értéke. A kovácsnál az attinen-
tia artis fabrilis ezzel szemben csak 3 forintot ért. 

129. 1514-ben a Somogy megyei Dencs falu 12 paraszt
ját, akik qui videlicet magistri ollipares fuissent tá
madták meg, és plusquam quinque milia ollarum 
predictorum iobagionum . . . in dictis domibus ip-
sorum összetörtek. Uo. I. k. 533—534. 

130. Falusi zenészekre vonatkozó számos adat, KUBI
NYI, A.: Musikleben am Budaer Könogshof. Studia 
Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 
15 (1973) 95—100. Hangszerek ásatásokon is előke
rültek, többek közt sípok. ÉRI—BÁLINT i. m. 39. 

131. Pl. a Batthyány számadások: Dl. No. 104.125 (1502) 
Egy budai polgárcsalád számadáskönyvéről: KUBI
NYI András: A mezőgazdaság történetéhez a Mo
hács előtti Budán Agrártört . Szemle 6. (1964) 388— 
390. 

132. Az adatok összegyűjtve megtalálhatók SZABÓ 
L m . (1969) 226—228, és i. m. (1975) 47—49. Szabó 
rámutatott arra is, hogy a magyar parasztok ke
nyérfogyasztása viszonylag alacsony volt. 

133. Lásd 124. jegyz. Csepelyen marha-, ló-, disznó-, 
kecske-, juh- és kutyacsontok kerültek elő. KOVA
LOVSZKI í. m. VMMK 8. (1969) 249. Sarvalyon 

száz állatból származó, összesen 1030 darab került 
elő. 44 disznó, 34 marha, 9 ló, 3 kecske vagy juh, 
kutya, kacsa, liba, csirke. HOLL—PARÁDI, i. m. 
(1979) 233. 

134. Az 1514-es törvény: Monumenta rusticorum 261. 
135. SZABÓ i. m. (1969) 233. Egy adat, amelyben nem 

temetőben folyó táncról van szó: Farsangkor álru
hás, férfinak öltözött nők táncoltak. Temesvári Pel-
bárt ír le egy hasonló esetet a 15. század végén ke
letkezett Pomerium sermonum című művében, 
amely 1480 körül történt meg a Kapósnál (Somogy 
megye). A latin szöveget idézi DÖMÖTÖR Tekla: 
Naptári ünnepek és népi színjátszás. 2. kiad. (Bp., 
1979) 82—83 (más adatok arról, hogy a temetőben 
és templomban táncoltak). 

136. TARKANY SZŰCS i. m. 531—532. A bibitio victi-
marum például egy szőlő eladásánál fordul elő. Ar
chívum Gyömrőiense 183, Nr. 391. 

137. PACH i. m. (1963) 145—147, SZABÓ i. m. (1975) 
76—77. 

138. 1502: Archívum civitatis Eperjes 2. 326. No. 858, 
1523: Dl. 89.172. 

139.1511: In d o m o . . . ubi vinum soient propinare, 
unum . . . pecarium vitreum non defregisset (Archí
vum civitatis Eperjes 2, 401, No. 1045) A sarvalyi 
ásatáson egy üvegkehely és egy velencei üvegfedő 
került elő. HOLL—PARÁDI i. m. 90. 

140. Az 1486 os törvény 66 cikkelye: Statútum est . . . 
quod omnes, et singuli, cujuscunque conditionis 
existant, ad nundinas, fora, et tabernas proficiscen-
tes, arma omnia in hospitiis déponent, et inermes ad 
emendum, vendendum, et bibendum proficiscentur 
Corpus Juris Hungarici 458. Lásd még SZABÓ i. m. 
(1969) 234—235. 

141. ÉRSZEGI, i. m. (1971) 254, No. 313 (1517) 
142. Történelmi Tár (1898) 378 (1525) 
143. FÜGEDI Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. 

Tanulmányok a magyar középkorról. (Bp., 1981) 
7—56. A budaszentlőrinci sírnál történt csodákról: 
KELÊNYI Ottó: A Buda melletti Szent Lőrinc pálos 
kolostor történetének első irodalmi forrása. Tanul
mányok Budapest múltjából 4 (1936) 87—110. 
KNAPP Éva: Remete Szent Pál csodái, Századok 117. 
(1983.) 511—558. 

144. 1471. Dl. 55.936. Egy paraszt csak annyit tudott 
mondani életkoráról, hogy Lajos király uralkodása 
idején született. Lásd még FÜGEDI i. m. (1981) 92. 

145. Lásd GEREVICH, i. m. BudRég 13. (1943) 110—134; 
BÁLINT, i. m. MFMÉ (1956) 76—78; IRASNÉ— 
MELIS, i. m. 236—243; SELMECZI, i. m. ComArch 
(1981) 173. 

146. Faszén és pernye mellett mészdarabok is előkerül
tek, gyakran ezt babonás képzetekkel magyaráz
zák, lásd, BÁLINT, i. m. MFMÉ (1956) 78—79. Ha
lotti tor maradványaira: TETTAMANTI Sarolta: 
Temetkezési szokások a X—XI. században a Kár
pát-medencében. Stud. Com. 3. (1975) 108. A kér
dés legutolsó összefoglalása BENKÓ, i. m. 338. 
Megjegyzendő azonban, hogy tüznyomok, illetve 
hamu mint melléklet recens néprajzi anyagban is 
előfordul, pl. CSISZÁR Árpád: A hazajáró lélek. A 
beregi nép lélekhitéből. A nyíregyházi JMÉ 8—9. 
(1965—66) 170—171. 

Egy mezőkovácsházi női sírban mész volt (BÁ
LINT, i. rru.Dolg. 15. (1939] 154, 62. sír) és itt fer
tőtlenítésre is gondolhatunk, lásd: Günther, P. 
FEHRING: Der Beitrag der Archäologie zum Leben 
in der Stadt des späten Mittelalters. Leben in der 
Stadt des Spätmittelalters. (Veröffentlichungen des 
Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Öster
reichs 2. = Sb. Ak Wien, phil— hist. Kl. 325) 2. 
Aufl. (Wien, 1980) 27. Ha azonban csak egy ilyen 
sír van egy temetőben, akkor gondolhatunk babo
nára is. Egy csarodai gyereksírban amulettes nyak
perec került elő. Ez egy csepp alakú lazúrkö függő-
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bői, és két lila szinű homokkőből készült gyűrűből 
állt. Az eltemetett gyermek csecsemőkorú volt: 
BODOR Imre: A csarodai református templom 
1971. évi kutatása. Építés- és Építészettudomány 13 
(1981) 93—94, 12. ábra. A függő 30 mm hosszú, a 
gyűrű átmérője 19 mm. 

147. Vámpírhit meglétére utal: SZABÓ János Győző: 
Honfoglalás kori sírok Eger—Répástetőn. EMÉ 2 
(1964) 125—128. A sírba lövés szokásáról TETTA-
MANTI i. m. 109—110. Minden adat azonban a 10. 
századból származik. Úgy vélhetnénk, hogy a szo
kás a kereszténység elterjedésével eltűnik. Ezzel 
szemben az újkori néprajzi anyagban két szem
pontból is visszatér. Az egyikre vonatkozó adatok: 
még a huszadik század elején is belelőttek egy 
gyermekágyban meghalt asszony sírjába, ne
hogy vissza tudjon térni. DÖMÖTÖR Tekla: A 
magyar nép hiedelemvilága. (Bp., 1981) 221. Egy 
másik, valószínűleg katonai temetési szokást a 
székelyeknél írtak le. A férfiakat katonai tisz
teletadással temették el. Mielőtt azonban a sír
ba tették őket, belelőttek a koporsóba. KÀLLAY 

Ferenc: A pogány magyarok vallása, In: DIÓSZE
GI Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág. (Bp., 
1978) 125—126. Kállay a 19. században élt, forrása 
a 18. századból származik. Egy másik, a múlt szá
zadból származó leírás csak azt említi a székelyek
ről, hogy lőttek a sírnál. ORBÁN Balázs: A Szé
kelyföld leírása történelmi, régészeti, természet
rajzi s népismei szempontból. (Pest, 1868) 140. Az 
Alföldön, Hódmezővásárhelyen háromszor lőttek a 
sírba. NÓVÁK László: Fejfák a Duna—Tisza közén, 
Nagykőrös, 34. Teljesen elképzelhetetlen, hogy az 
újkorban sok területen elterjedt, és a 10. században 
régészetileg bizonyítható szokás a késő középkor
ban ismeretlen lett volna. Sajnos a késő középkori 
temetőket azonban csak kevéssé kutatták. Tetta-
manti 394 temetkezőhelyet sorol fel a 10—11. szá
zadból. A késő középkorból viszont alig több mint 
egy tucat esetet ismerünk. Néhány sírban előkerült 
nyílhegy pl. Csut 110. sír, GEREVICH, i. m. 
BudRég. 13. [1943] 131), de a leírásból nem derül 
ki, hogy a sírba belelőtték vagy melléklet volt. 

148. PACH i. m. 53; SZABÓ i. m. (1975) 72—76. 

ANDRÁS KUBINYI 

BÄUERLICHER ALLTAG IM SPÄTMITTELALTERLICHEN UNGARN 

Der Verfasser will in seiner Studie in komplexer 
Weise ein einheitliches Bild über den Alltagsleben der 
mittelalterlichen Bauern Ungarns aufzeichen. Er benutzt 
ebenso die schriftlichen, wie die archäologischen Quel
len. Es werden die Grösse der Dörfer, die Familien
struktur, die Bauernhäuser, ihre Bauweise und Inven
tar, die Kleidung, Schmuck und Waffen der Bauern, die 
Differenzierung des Bauerntums, die Kinderspiele, die 
Arbeit, die Essensgewohnheiten, die Festigkeiten, die 
Wirtshäuser, ferner die Begräbnissitten sehr ausführlich 
behandelt. Die besten Quellen zu diesem Thema liefern 
uns neben der Archäologie die Untersuchungen über 

Gewalttätigkeiten. Das Leben der Bauern, ihre materi
elle Kultur hat am Ende des Mittelalters zwar ein höhe
res Niveau erreicht, als es früher war, die grundherr
schaftliche Macht liess es aber nicht zu, dass es sich bes
ser entfalte. Es entstand inzwischen eine sehr dünne, 
reiche Bauernschicht, deren Kleidung, Schmuck und 
Waffen den des Adels sich ähnelte. Die meisten Quel
len sind zwar über diese Schicht erhalten, es gibt aber 
Urkunden, aus welchen man die prozentuelle Gliede
rung der einzelnen Bauernschichten errechnen kann, da 
sieht man, dass die reichen Bauern nur eine kleine Min
derheit bildeten. 
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PAKAY ZSOLT 

ADALÉKOK A TAPOLCAI ÉS SÜMEGI JÁRÁS 
TÖRÖK KORI TÖRTÉNETÉHEZ 

A ROVÁSADÓ-ÖSSZElRÁSOK ALAPJÁN (1531—1696) 
Kiegészítette és sajtó alá rendezte: Veress D. Csaba 

A történelmi Veszprém vármegye — veszprémi, 
pápai, zirci, devecseri és enyingi — járásainak rovás
adó-összeírásait (dicális conscriptio) a szerző — dr. Pá
kay Zsolt — 1942-ben jelentette meg: Veszprém vár
megye története a török hódoltság korában a rovásadó 
összeírás alapján (1531—1696) címen (kiadta a Veszp
rém vármegyei Múzeum és Könyvtár). 

Azóta — elsősorban az 1950. évi közigazgatási terü
letváltozások jóvoltából — a történelmi Veszprém 
megye területe jelentősen megváltozott. Míg a törté
nelmi enyingi járás (1950-ben) elsősorban Fejér megyé
hez s kisebb részben Somogy megyéhez került, illetve 
a zirci járás északkeleti része (1950-ben) Komárom me
gyéhez és (1950-ben) Fejér megyéhez kerültek, jelen
tős területeket csatoltak Veszprém megyéhez. 

Az (1950-ben) újonnan Veszprém megyéhez került 
területek a történelmi Zala vármegye részei voltak az 
elmúlt évszázadokban. A kapott területek zöme a tör
ténelmi tapolcai járáshoz („sedis Thapolcza") tartozott 
a középkorban. Ez a nagy múltú tapolcai járás bomlott 
fel a legújabb korban (1900) a mai tapolcai járásra és 
a balatonfüredi járásra. A mai sümegi járás a közép
korban Veszprém vármegye devecseri járásához tarto
zott (1. az 1488. évi dikalajstromot), majd a XVI. szá
zadban Veszprém vármegye vásárhelyi székének két 
járása közül az egyik volt. A XVIII. században Süme
get és környékét (kb. 30 falut) Zala vármegyéhez csa
tolták, s oda tartozott 1950-ig, mikor visszakerült 
Veszprém megyéhez. 

Több mint három évtizedes adóssága Veszprém me
gye történetírásának, hogy a Veszprém megyéhez ke
rült zalai területek rovásadó-összeírásait közölje. A 
munkát ugyancsak dr. Pákay Zsolt vállalta magára, 
akinek levéltári feldolgozásait közöljük az alábbiakban. 

Az évkönyv korlátozott terjedelmi lehetőségei miatt 
a munkát folytatásokban közöljük. Az első részben a 
tapolcai és sümegi járások falvainak rovásadó-össze
írásait adjuk közre. A balatonfüredi járás falvainak 
dicális összeírásainak közlésére a következő évkönyv
ben kerül sor. 

A közölt rovásadó-összeírások az 1531—1696. évek
ben készültek. 

A közölt korszak csaknem teljesen felöleli a török 
háborúk korszakát. Az összeírt területek nem tartoztak 
sem a törökök által meghódított országrészhez, sem 
ahhoz a területhez, melyet nem — vagy alig — érintett 
a török hadsereg. A két említett terület találkozási sáv
ja volt ez a — Balaton-felvidéki — térség, a klasszikus 
végvidék, amely elsősorban — különösen 1543 után — 
hadszíntér volt. Bár a terület — a Balaton holtteré
ben — nem esett a nagy hadjáratok útjába, a portyázó 
harcok miatt állandó harcok színhelye volt. Á fel-fel
újuló háborúk viszonylagos szüneteiben a lakosság 
általában visszatért lakóhelyére, s újból megteremtette 
szegényes létének feltételeit. Ezzel magyarázható a tel
kek elnéptelenedésének és újratelepülésének állandó 
hullámzása. Ez természetesen nem zárja ki egyes falvak 
végleges elnéptelenedését már a török háborúk kezdeti 
időszakában. 

A nevezett térségben, annak északi peremterületén 
Veszprém vára volt az egyetlen erősség, melyet a tö
rök hadsereg több, hosszabb szakaszban birtokában 
tartott (1552. jún. 1.—1566. jún. 30; 1593. okt. 6.—1598. 
augusztus). A nevezett térség várai közül hosszabb idő
re a török hadsereg egyetlenben sem tudta hosszabb 
időre megvetni lábát. (Hegyesd vára és a tapolcai pa
lánk is csak egy évre — 1561 áprilisa és 1562 áprilisa 
között — volt török kézben. Csobánc, Szigliget, Sümeg, 
Tihany, Rezi, Tátika várai vagy egyáltalán nem, vagy 
csak jelentéktelen időre kerültek a török birtokába.) 

Annak ellenére, hogy a nevezett terület várai mindig 
magyar kézben voltak, a török hatalom (elsősorban 
Veszprém várára támaszkodva) több ízben kiterjesz
tette erre a körzetre is adókörzeteit. Már az 1550-es 
évek végén megszervezték a csobánci és sümegi nahi-
jékat (adózási kerületeket), melyek magukba foglalták 
a térség valamennyi faluját. (Lásd: Veress D. Csaba: 
Várak a Bakonyban. Veszprém, Pápa és Palota várak 
hadtörténete. Zrínyi Katonai Kiadó. 1983. 71.) A hét 
nahijé területén a török hatóságok, ha csak tehették, 
beszedték az adókat: a kapuk szerint beszedett állami 
adót, az iszpendzsét vagy fejadót, harácsot, valamint az 
esetleges földesúri adót. 

A végvidéki helyzet ellenére a magyar királyság is 
beszedte az állami adót, a rovásadót vagy dicát. 

A dicális adózás alapja a XVI—XVII. században 
háromszor változott. A kezdetektől 1598-ig az adózás 
alapja a , ,porta" volt, amely az adózó jobbágytelek 
nagyságának kifejezője volt. Egy porta = egy telek; 
fél por ta = fél telek; negyed por ta = negyed telek. 
Adót azonban csak az a jobbágy fizetett, akinek leg
alább 3, illetve később 6 forint ér tékű vagyona volt. 
A vagyon felértékelésénél a munkaeszközök értékét 
nem vették figyelembe. A jobbágyokkal együtt dica 
fizetésére voltak kötelezve az egytelkes kisnemesek is. 

1598—1609 között az adó alapját a ,,domus", a 
jobbágy háza alkotta; ez után fizetett az is, akinek telke 
nem is volt, de háza igen. Az 1609—1648 közti időben 
újra a régi por ta szerinti adózáshoz tértek vissza, de a 
nagy pusztulás miatt — kb. négy régi porta felelt meg 
most egy portának. 

Az állami adót (rovásadót, dicát) csak az országgyű
lés szavazhatta meg. Beszedni viszont csak a király ál
tal kinevezett megyei földesúr szedhette be, mint ki
rályi „ rovó" (dicator). Így az ő személye volt a kapocs 
a királyi hatalom és a vármegye között. A „dicator" 
az illető járás szolgabírójával és egy esküdt nemessel 
járta végig a falvakat, ahol az adott falu bírája eskü 
alatt sorolta fel az adózásra képes porták számát. 

A „dicát" a lakosság két részletben fizette: a ,,pri-
mum subsidium" (vagy „prima dica") és a „secundum 
subsidium" (vagy „secunda dica") formájában. (Pákay 
i. m. 18—19.) 

Az adóösszeírás az Országos Levéltár kincstári osz
tályán őrzött összeírás (dicális conscriptio) Zala vár
megyei kötetében található meg, s ebben szerepelnek 
az alábbiakban közölt adatok. V e r e s s D C s a b a 
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I. A TAPOLCAI JÁRÁS FALVAI 

ABRAHAM 
1531-ben (Zenthabraham) a veszprémi kápta

lan jobbágyai szegények és a község puszta. A 
nemesek szintén szegények, és ők sem fizetnek 
adót. 1534-ben (Abram) a veszprémi káptalané: 
3 adófizető, 7 szegény. 1536-ban (Abraham) Gyu-
laffy Istvánnak 1 adózó, a veszprémi káptalan
nak 1 adófizető és 6 szegény jobbágya van. 1542-
ben és 1543-ban az első összeíráskor a Gyulaffy-
aknak 1 adófizető telke van. 1548. évi második 
összeírás szerint a falu felégetve és puszta. 1542-
ben Dávid Mátyás egytelkes nemes 10 dénár adót 
fizet. 1549-ben Paksi János özvegyének 1, Paksi 
Mihálynak 1 telke fizet adót. 1549-ben a második 
összeírás szerint a faluban 2 adófizető, 1 zsellér, 
3 puszta telek van. 1550-ben a veszprémi vár bir
toka egy telekkel. 1553-ban Gyulaffy Lászlónak 
1 újratelepített telke van. 1555-ben és 1564-ben 
(Abraham Echer) Ecsérrel együtt írták össze a 
tihanyi vár tartozékaként 2 adófizető telekkel. 
Hasonló a helyzet 1564-ben is. Többet nem írták 
össze. Az 1696. évi összeírásban is csak szőlő
hegyként szerepel. 

ÁROKFÖ 

A rovásadó-összeírásban többször Szentbereck-
falvával együtt szerepel. 

A két község egymás mellett szerepel. 
1534-ben (Arokfew) a veszprémi egyház pre-

dialis nemeseinek 6 adófizető, 2 szegény, 1536-
ban 5 adófizető, 1543-ban (Zent Bereckfalwa et 
Arokfa) Szentbereckfalván és Árokfőn a veszp
rémi egyháznak 5 adófizető, 1546-ban (Arokffe) 
a veszprémi káptalannak 1 adófizető, 1549-ben 
(Arokfa Zenthbereckfalwa) Szentbereckfalvával 
együtt Paksi Jánosnak 1 adófizető, a veszprémi 
egyházi nemeseknek 7 1/2 adófizető telkét írták 
össze, ekkor a veszprémi püspöknek 1/2 adófizető 
telke van. A megjegyzés szerint a többi puszta. 

1588-ban és 1594-ben (Arokffe) a veszprémi 
püspök egyházi nemeseinek 7 telke fizet adót. 
1596-ban 4 szegény egytelkes nemes 1 forint 
40 dénár adót fizet. 

BADACSONYTÖRDEMIC 

1531-ben (Terdemych) Tiborc Péternek 3 adófi
zető, 8 puszta, Botka Pálnak 1 adófizető, 1534-ben 
(Therdemych) Tiborc Péternek 1 adófizető, 1 sze
gény, 1536-ban (Terdemycz) Diskai Istvánnak 1 
adófizető, Egyed szigligeti porkolábnak 1 adófi
zető, Tiborc Péternek 1 adófizető, Sinka Ambrus
nak 1 adófizető, 1542-ben (Therdemytz) Diskai Ist
vánnak 1 adófizető, Tiborc Péternek 1 adófizető 
telke van. Ugyanezen évben Bodor István egytel
kes nemes 1 forint adót fizet. 1545-ben (Therde-
micz, Therdemych) Tiborc Péternek 2, Egyed por
kolábnak 1 telke fizet. 1548-ban az első összeírás 
szerint Tiborc Péternek 2, Egyed porkolábnak 1 
telke elpusztult. A második összeírás szerint (Ter-

demich) Egyed porkolábnak 1 adófizető, Tiborc 
Péternek 1 adófizető, 3 szegény, Diskai Istvánnak 
1 szegény, 1549-ben Diskai Istvánnak 1 adófizető, 
Tiborc Péternek 3 adófizető, 2 zsellér, Egyed por
kolábnak 1 adófizető, 1550-ben Diskai Istvánnak 
1 adófizető, 1 puszta, Tiborc Péternek 3 adófizető, 
3 puszta, Egyed porkolábnak 1 adófizető telke van. 

1552-től kezdve hódoltsági terület. 
1553-ban Diskai Istvánnak 1 puszta, Tiborc Pé

ternek 2 szegény, 2 puszta, Egyed porkolábnak 
1 puszta, 1555-ben (Terdemicz) Diskai Istvánnak 
1 adófizető, Tiborc Péternek 3 adófizető, Egyed 
porkolábnak 1 adófizető, 1564-ben (Therdemych) 
Bodor Péternek 2 adófizető, 1566-ban Bodor Péter
nek 2 adófizető, 1 puszta, és 1 szegény telkét írták 
össze. 1567 és 1594 között puszta községként sze
repel az összeírásokban. 1599-ben egytelkes neme
sek birtoka. Ekkor Csonka Bálint 50 dénár, Bodor 
Miklós 50 dénár, Bodor István 25 dénár, 1600-ban 
Tompa Bálint 50 dénár, Bodor Miklós 25 dénár, 
Bodor István 50 dénár adót fizet. Ezen évektől 
kezdve egytelkes nemesek birtoka, ezért újból 
csak 1696-ban van összeírva. 

1696-ban 17 egytelkes (taxas) nemes lakik a köz
ségben, kiknek 17 1/2 hold szántóföldjük van. A 
169 kapás szőlőjük 384 akó bort terem. 

BALATONCSICSÓ 

1531-ben (Chycho) a veszprémi püspöknek 13 
adófizető, 10 szegény és puszta, 1534-ben 3 adófi
zető, 4 szegény, az egyházi nemeseknek 5 adófize
tő, 2 szegény, 1 puszta, 1536-ban (Chicho) a püs
pöknek 3 adófizető, 2 szegény, 2 puszta, 1542-ben 1 
adófizető és 2 szegény telke van. 

Az egytelkes nemesek: Balogh Bertalan 10 dé
nár, Kovách Pál 2 forint, Balassa Ambrus 10 dénár, 
Somogyi Gergely 2 forint, Szálai Tamás 2 forint, 
Cseh Barnabás 80 dénár, Pető Mihály 20 dénár, 
István fia Antal 2 forint adót fizet. 

1548-ban a veszprémi egyháznak 1 adófizető, az 
egyházi nemeseknek 1 adófizető, 3 szegény, 1549-
ben a veszprémi várnak 1 adófizető, az egyházi 
nemeseknek 7 adófizető telkét írták össze. Ugyan
ez a helyzet 1550-ben is, ugyanis a püspökség és 
káptalan birtokainak jövedelmét legnagyobbrészt 
a Balaton menti várak fenntartására rendelték. 

1553-ban a veszprémi várnak 1, 1554-ben a 
veszprémi várnak 1, az egyházi nemeseknek 8 adó
fizető telke van. 1555-től kezdve újból a püspök 
birtokaként szerepel. 1555-ben (Chycho) a püspök
nek 1, az egyházi nemeseknek 8, 1564-ben a püs
pöknek 1, a nemeseknek 12, 1566-ban a püspöknek 
1, a nemesek az adóval hátralékban vannak, 1567-
ben a püspöknek 1 adófizető, 1 szegény, az egy
házi nemeseknek 8 adófizető, 1569-ben és 1570-ben 
a püspöknek 1 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, az 
egyházi nemeseknek 10 adófizető, 1572-ben a püs
pöknek 1 adófizető telke van. 1573-ban a község 
puszta. 1574-ben, 1576-ban, 1578-ban és 1582-ben 
az első összeíráskor a püspöknek 1 adófizető, 4 
puszta, a második összeíráskor 1584-ben a püspök
nek 1 1/2 adófizető, 1 szegény, 3 puszta, 1588-ban 
és 1594-ben az egyházi nemeseknek 11 adófizető 
telke van. 1596-ban hat egyházi nemes 5 forint 40 
dénár adót fizet. 1598-ban 4 házat írtak össze. 
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1696-ban a kalocsai érsek birtokaként szerepel. 
18 jobbágycsaládnak 85 hold szántóföldje van, 
melybe 135 pozsonyi merő magot vetnek. 26 hold 
szőlőjük 60 kapás, és terem 166 akó bort. 

BALATONEDERICS 

1531-ben (Ederych) Choron Andrásnak 8 adó
fizető, 10 szegény, 2 felégetett, 5 puszta, Márk Já
nosnak 4'adófizető, 4 puszta, 2 szabados, 1534-ben 
Szentiványi Istvánnak 6 1/2 adófizető, 10 szegény, 
6 puszta, Márk Jánosnak 2 adófizető, 13 szegény, 
6 puszta, Choron Andrásnak 2 adófizető, 2 szegény, 
5 puszta, Uki Istvánnak 2 adófizető, 3 szegény, 
4 puszta, 1536-ban Szentiványi Istvánnak 3 adó
fizető, 4 szegény, 1 szolga, 3 puszta, 1 curis, Márk 
János özvegyének 4 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 
1542-ben Uki Istvánnak 1 adófizető, 3 szegény, 
Uki András özvegyének 5 adófizető, 12 szegény, 
Szentiványi Istvánnak 4 szegény, 1545-ben Choron 
Andrásnak 1 adófizető, 2 szegény, Szentiványi Ist
vánnak 10 szegény, 3 puszta, Csabi Farkasnak 
1 adófizető, 2 szegény, Uki Istvánnak 3 szegény, 
Márk János özvegyének 5 szegény, a hátralék
jegyzékben Répási Ferencnek 1 adófizető, 1548-
ban az első összeíráskor Szentiványi Istvánnak 
3 1/2 adófizető, Choron Andrásnak 2 1/2, Csabi 
Farkasnak 2, Márk János özvegyének 3, Zala Fe
rencnek 2 adófizető, a második összeíráskor (Ede-
rytz) Choron Andrásnak 1 1 / 2 adófizető, 2 sze
gény, 1/2 vendég (hospes), Répási Ferencnek 1 
adófizető, 1 szegény, 1 puszta, Bazsó András özve
gyének 4 szegény, Szentiványi Istvánnak 4 1/2 
adófizető, 1/2 bírónak átengedett, 1 puszta, 5 sze
gény, Zalai Ferencnek 1 szegény, Uki Lajosnak 
2 szegény, 1549-ben (Ederych) Szentiványi Lázár
nak 4 adófizető, 4 zsellér, Csabi Farkasnak 1 adó
fizető, 2 zsellér, Choron Andrásnak 1 adófizető, 
2 zsellér, 1550-ben Szentiványi Lászlónak 4, Csabi 
Farkasnak 1, Choron Andrásnak 1 adófizető, 1553-
ban Csabi Farkasnak 1/2 adófizető, 1/2 puszta, 
Zámbó Istvánnak 1/2 adófizető, 2 puszta, 1/2 újra
telepített, Szentiványi Ferencnek 1/2 adófizető, 
1 puszta, 2 szegény, 1554-ben Csabi Farkasnak, 
Zámbó Istvánnak és Szentiványi Ferencnek 1/2— 
1/2 adófizető telke van. 1554-ben a második össze
írás szerint Szentiványi Ferencnek 2 adófizető, 
Zámbó Istvánnak 2 1/2 adófizető, Csabi István öz
vegyének 1 adófizető, 1555. évi első összeírás sze
rint Szentiványi Ferencnek 2 adófizető, Zámbó 
Istvánnak 1 adófizető, Csabi István özvegyének 
1 adófizető, 1555. évi első összeírás szerint 
Szentiványi Ferencnek 2 adófizető, Zámbó István
nak 1 adófizető, Csabi István özvegyének 1 adó
fizető, Bazsó András özvegyének 1 adófizető, a má
sodik összeírás szerint Szentiványi Lázárnak 4 adó
fizető, Csabi Farkasnak 1, Choron Andrásnak 1 
adófizető, 1557-ben Szentiványi Ferencnek 2 adó
fizető, 3 szegény, Csabi István özvegyének 1 adó
fizető, 1 szegény, Bazsó András özvegyének 1 adó
fizető, 3 szegény, Márk Jánosnak 1 adófizető, 7 sze
gény, Zámbó Györgynek 5 adófizető, 3 szegény, 
Magyar Bálintnak és Hosszútóti Ambrusnak 4 adó
fizető, 5 szegény, Békási Imrének 1 adófizető, 
2 szegény, Hagymási Lestárnak 1 adófizető, 1566-
ban Márk Jánosnak 1 adófizető, 7 szegény, Zámbó 

Györgynek 1 adófizető, 6 szegény, Hosszútóti 
Ambrusnak 2 adófizető, 7 szegény, Békási Imrének 
1 adófizető, 2 szegény, Hagymási Lestár özvegyé
nek 1/2 adófizető, 1567-ben Hosszútóti Ambrus
nak 2 adófizető, 11 szegény, Zámbó Györgynek 
1 adófizető, 7 szegény, Magyar Bálintnak jobbágy
telke szegény, Márk Jánosnak 1 adófizető, 6 sze
gény, Hagymási Lestár özvegyének 1/2 adófizető, 
1569-ben Hosszútóti Ambrusnak 1 adófizető, 3 sze
gény, 1 újratelepített, Hosszútóti Baltazárnak 4 
szegény, 1 újratelepített, Gyalokai Lászlónak 1/2 
adófizető, 2 szegény, Zsigmond Péternek 1 adófi
zető, 2 szegény, Gál Györgynek 1 1/2 adófizető, 
2 szegény, Hagymási Lestár özvegyének 1 adófi
zető, Zámbó Györgynek 1 adófizető, 4 szegény, 
2 puszta, Márk Jánosnak 1/4 adófizető, 4 szegény, 
3puszta, 1570-ben ugyanannyi, 1572-ben (Ederych) 
Hosszútóti Ambrusnak 3/4, Hosszútóti Baltazár
nak 1, Gyalokai Lászlónak 1/4, Gál Györgynek 
3/4, Hagymási Kristófnak 1/4, Zsigmond Péternek 
1/2, Márk Jánosnak 1/4 adófizető telke van. 
Az összeírás után a török felégette és a község 
puszta. 1573-ban Gál Györgynek 3/4, Zsigmond 
Péternek 1/2 telkét írták össze, a többi puszta. 
1574-ben Hosszútóti Baltazárnak és Ambrusnak, 
Gál Györgynek, Gyalokai Lászlónak 1 adófizető, 
7 szegény, 3 zsellér, 1 puszta, Zsigmond Péternek 
2 zsellér, Hagymási Kristófnak 1/4 adófizető, 
Zámbó Györgynek 2 szegény, 2 zsellér, 2 puszta, 
Márk Jánosnak 3 szegény, 3 zsellér, 4 puszta, 1576-
ban Lengyel Istvánnak és a Hosszútóti nemesek
nek Gyalokai val együtt 11/4 adófizető, 6 szegény 
és zsellér, 5 puszta, Hagymási Kristófnak 1/4 adó
fizető, 1 szegény és zsellér, 5 puszta, Hagymási 
Kristófnak 1/4 adófizető, 1 szegény és zsellér, 
Zámbó Györgynek 1/4 adófizető, 4 szegény és 2 
puszta, Márk Jánosnak 1/2 adófizető, 4 szegény 
és zsellér, 4 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor Lengyel Istvánnak, a Hosszútóti ne
meseknek Gyalokai val együtt 1/2 adófizető, 6 sze
gény, 3 puszta, 1 újratelepített, Hagymási Gábor
nak 1/4 adófizető, 1 puszta, Zámbó Györgynek 1/4 
adófizető, 2 szegény, 5 puszta, Márk Jánosnak 7 
szegény, 6 puszta, 1582-ben a második összeíráskor 
és 1584-ben Lengyel, Hosszútóti és Gyalokai neme
seknek 2 adófizető, 5 szegény, és zsellér, 1 újra
telepített, 3 puszta, Hagymási Gábornak 1/4 adó
fizető, 1 puszta, Zámbó Györgynek és Csöglei Fe
rencnek 1/2 adófizető, 7 puszta, Márk Jánosnak 
1/4 adófizető, 3 szegény és zsellér, 6 puszta, 1588-
ban Hosszútótiaknak és Gyalókainak 2 adófizető, 
4 szegény és zsellér, 6 puszta Hagymási Gábornak 
1/4 adófizető, 1 puszta, Zámbó Györgynek és Csög
lei Ferencnek 1/2 adófizető, 4 szegény és 5 puszta 
telke van. 1588-ban Hosszútóti Kristóf 8, Hagymási 
Gábor 1, Szántóházi Ferenc 3, Uki András 2 ház 
után fizet adót. 1609-ben Szántóházi Ferencnek 
és Görbéi Istvánnak 1, több nemesnek 1, 1610-ben 
és 1612-ben (Ederich) több nemesnek 2 adófizető, 
1613-ban több nemesnek 1 1/4 adófizető, 2 felége
tett, 3 puszta, 1 szabados, 1618-ban több nemesnek 
11 /4 adófizető, 10 puszta, 1622-ben 1 adófizető, 
1626/27-ben (Ederycz) 2, 1635-ben (Edericz) 1 1/2 
adófizető, telket írtak össze. 

1696-ban több földesúr birtoka. 17 jobbágycsa
ládnak 83 hold szántóföldje van, melybe 25 pozso
nyi mérő magot vetnek. A 10 és 1/2 hold szőlőjük 
• 118 kapás és 134 akó bort terem. 
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BALATONHENYE 

1531-ben (Henye) vázsonyi Horváth Jeromos
nak 2 adófizető, 8 szegény és puszta, a béli apátság
nak 1 adófizető, 6 szegény és puszta, Gyulaffy Ist
vánnak 4 1/2 adófizető, 8 szegény és puszta telke 
van. 1534-ben Monoszlóval együtt van összeírva. 
(Henyemonoszló) Gyulaffy Istvánnak 4 1/2 adófi
zető, 5 szegény, 3 puszta, Choron Andrásnak 2 adó
fizető, 1 szegény, Horváth Jeromosnak 1 adófizető, 
2 szegény, 2 puszta, Csekő István özvegyének 1 
puszta, Biró Pálnak 2, a plébánosnak 1 szegény tel
ke van. 1536-ban Henyén Horváth Jeromosnak 1 
telke fizet. Külön van összeírva Henyemonoszló, 
itt Gyulaffy Istvánnak 5 adófizető, Ispán Fülöpnek 
1 szegény telke van. Hasonló a helyzet a második 
összeíráskor is. Ekkor Henyén Horváth Jeromos
nak 1 adófizető, a béli apátságnak 2 adófizető, 2 
szegény, Henyemonoszlón Gyulaffy Istvánnak 
5 adófizető, a monoszlói plébánosnak 1 adófizető, 
Ispán Fülöpnek 1 szegény telkét írták össze. 1542-
ben Henyén Gyulaffy János 2, Gyulaffy László 3, 
a béli apátság 2 telek után fizet. 1542-ben az egy-
telkes nemesek is fizettek adót. Gellért Mátyás 
1 forint 25 dénár, Mód Demeter 1 forint, Henyei 
Pál 1 forint 50 dénár, Bodor Agnes 1 forint 25 dé
nár, Laca János 50 dénár, Kenyeres András 1 fo
rint, Haticka Mátyás 1 forint, Kenyeres Mátyás 
50 dénár, Kenyeres Benedek 20 dénár, Háticka Mi
hály 50 dénár adót fizet. 

1545-ben Henyén és Monoszlón a Gyulaffy 
Lászlónak 2 adófizető, 6 szegény, Gyulaffy János
nak 1 adófizető, 6 szegény telke van. 1548-ban 
összeírnak ugyan Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető, 
Gyulaffy Lászlónak 2 adófizető, 2 szolga, 1 szegény 
telket, de ott a megjegyzés mellette, hogy Henyét 
és Monoszlót a török felégette. 

1549-ben (Monoslohenye) Gyulaffy Jánosnak 1 
adófizető, 2 újratelepített, Gyulaffy Lászlónak 3 
adófizető, 5 újratelepített, 1550-ban Gyulaffy Já
nosnak 1, Gyulaffy Lászlónak 3 adófizető telke van. 
1553-ban Monoszlón és Henyén Gyulaffy Jánosnak 
és Lászlónak 3 1/2 adófizető, 2 szolga, 6 zsellér, 
1554-ben az első összeíráskor a Gyulaffy családnak 
3 1/2, a második összeíráskor Gyulaffy Lászlónak 
4, Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető telke van. 1555-
ben az első összeíráskor Gyulaffy Lászlónak és Já
nosnak 5 telke fizet, a második összeíráskor Gyu
laffy Jánosnak csak egy telke van. 1556-ban Gyu
laffy János 1/2 telekkel szerepel a hátralékjegy
zékben. 1557-ben Gyulaffy Jánosnak 1/2, Gyulaffy 
Lászlónak 4, 1559-ben Gyulaffy Jánosnak 1/2 telke 
fizet. 1564-ben külön van összeírva Henye és He
nyemonoszló. Henyén a veszprémi püspöknek 6 
adófizető, Gyulaffy Mihálynak és Lászlónak 2 sze
gény, Henyemonoszlón Gyulaffy Lászlónak 4 adó
fizető, 6 szegény, Gyulaffy Mihálynak 1 adófizető 
telkét írták össze. 1566-ban és 1567-ben Monoszló-
henyén a Gyulaffyaknak 4 adófizető, 6 szegény 
telke van. 

A következő években Henye ismét külön van 
összeírva. 1569-ben és 1570-ben Gyulaffy Mihály
nak 1 adófizető, 2 szegény, 2 újratelepített, 1 pusz
ta, 1572-ben az első összeíráskor 1 1 / 2 adófizető 
telke van. Az összeírás után a török felégette. 1573-
ban Henyén Gyulaffy Andrásnak 1 puszta jobbágy
telke van. 1574-től kezdve ismét a két község 
együtt van összeírva. 1574-ben Gyulaffy György

nek 2 adófizető, 4 szegény, 2 zsellér, 9 puszta, 1576-
ban 2 adófizető, 7 szegény és zsellér, 8 puszta, 1578-
bari és 1582-ben 2 adófizető, 2 szegény, 13 puszta, 
1584-ben 2 adófizető, 2 1/2 szegény és zsellér, 13 
puszta telek van. 1588-ban Gyulaffy Györgynek 
és Horváth Jánosnak 1/2 adófizető, 5 szegény és 
zsellér, 15 puszta, Biró Lőrincnek 1 adófizető, 2 
szegény, 2 puszta, Horváth Péternek 1 adófizető, 
3 szegény, 2 puszta, 1595-ben Gyulaffy György
nek és Horváth Jánosnak 1/2 adófizető, 5 szegény, 
15 puszta, Biró Lőrincnek és Huszár Péternek 1—1 
adófizető telke van, a többi puszta. 

1599-ben adót fizetnek az egytelkes nemesek is, 
Henyén Kenyeres Pál 1 forint, Ködmös András 1 
forint, Halápi Mihály 50 dénár, Kerecse Gergely 
50 dénár adót fizet. 1600-ban ugyanazok összesen 
1 forint 50 dénárt fizettek. 

1609-ben Monoszlón és Henyén a Gyulaffy csa
ládnak és más nemeseknek 1/2 telkük van. 1610-
ben és 1611-ben puszta községként írták össze. 
1696-ban takszás nemesek birtoka. 

BALATONSZEPEZD 

1531-ben (Zepezd) a veszprémi püspöknek 7 adó
fizető, 12 szegény és elpusztult, Gyulaffy István
nak 1 adófizető, 10 szegény és puszta, 1534-ben 
a veszprémi egyház prediális nemeseinek 5 adó
fizető, 2 szolga, Gyulaffy Istvánnak 1 adófizető, 
1 szegény, 1536-ban Gyulaffy Istvánnak 2 adófi
zető, 2 szegény, a többiek egytelkes nemesek, 
1542-ben Gyulaffy Lászlónak 2 adófizető telke van. 

1542-ben az egytelkes nemesek Nemes Jakab 
10 dénár, Ágoston Dénes 50 dénár, Máté János 25 
dénár, Baranyai János 1 forint, Nemes Mihály 8 
dénár, Baranyai Ambrus 2 forint, Fekete Lukács 
43 dénár, Györfi Lukács 1 forint, Ágoston Péter 
2 forint, Nemes Péter 1 forint, Nemes Mátyás 1 fo
rint adót fizetett. 

Az 1543. évi hátralékjegyzék szerint a veszp
rémi püspöknek 4 1/2, Gyulaffy Jánosnak 1 adó
fizető telke volt. 1545-ben Gyulaffy Lászlónak 1 
adófizető, Gyulaffy Jánosnak 1 szegény, 1548-ban 
az első összeíráskor a Gyulaffy családnak 2 adófi
zető telkét írták össze, a második összeíráskor (Ze-
pesd) a veszprémi kapitánynak 2 1/2 adófizető, 
1/2 vendég (hospes), 5 puszta, 3 szegény telkét 
összeírták ugyan, de a megjegyzés szerint a község 
elnéptelenedett. 

1549-ben (Zepezd) Gyulaffy Lászlónak 1 adófi
zető, az egyházi nemeseknek 3 adófizető telke van. 
1550-ben ugyanennyi. 1553-ban Gyulaffy László
nak birtoka puszta, 1554-ben Gyulaffy Lászlónak 
1 adófizető, 1555-ben a második összeíráskor Gyu
laffy Lászlónak 1 puszta, az egyházi nemeseknek 
3 adófizető, 1564-ben a veszprémi püspöknek 6 
adófizető, 1566-ban Henyével együtt (Henye Ze
pezd) Gyulaffy Mihálynak 1 adófizető, 1567-ben 
Szepezden és Henyén Gyulaffy Mihálynak 1 adó
fizető, Szepezden az egyházi nemeseknek 10 adó
fizető, 1569-ben és 1570-ben (Zepezdh) Gyulaffy 
Mihálynak 1 adófizető, 1 szegény, a nemeseknek 
10 adófizető, 1572-ben Gyulaffy Mihálynak 1/2 
adófizető telke van. 1572. évi bejegyzés szerint 
a községet a török felégette. Ugyanez a helyzet 
az 1573. és 1574. évi összeírás szerint is. 
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1576-ban Veszprémhez tartozik, az egyházi ne
meseknek és szabadosoknak 6 adófizető telke van, 
Gyulaffy György birtoka puszta. 1578-ban és 1582-
ben az egyházi nemeseknek és szabadosoknak 7, 
1582-ben a második összeíráskor és 1584-ben (Ze-
peozd) a nemeseknek és szabadosoknak 8, 1588-
ban a nemeseknek 6 telke van, a többi puszta. 1596-
ban négy egyházi nemese 2 forint 80 dénár adót 
fizet. 1599-ben (Zepezd) Nemes Jakab egytelkes 
nemes 25 dénár, Nemes Gergely 25 dénár, Tóth 
Mátyás 50 dénár adót fizet. 1600-ban az egytelkes 
nemesek összesen 25 dénár adót fizetnek. 1626/27-
ben 1/4, 1635/36-ban 3/4, 1647/48-ban 2/4 telek 
fizet adót. 

BORSÜLÉSE 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 

CSÁNYFALVA 

Rovásadó-összeírás adata szerint 1536-ban a 
veszprémi káptalannak a községben 3 szegény 
telke van. Többet az összeírásban nem is szere
pel. Ekkor Halomhegy után Herend és Dörgicse 
között van összeírva. 

CSÖRGŐ 

1531-ben (Chergeh) Halápi Ferencnek 2 adó
fizető, 10 szegény és puszta, 1534-ben 1 adófizető, 
4 puszta, 1536-ban (Cherge) Halápi Ferencnek 
1 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 1542-ben Fe-
kecs István özvegyének 2 adófizető, 5 szegény 
telke van. 1548-ban puszta. 1553-ban (Chergew) 
Choron Jánosnak 6 adófizető, Halápi Péternek 
4 újratelepített, 1554-ben (Chergew) Choron Já
nosnak 6 adófizető, 1555-ben és 1556-ban 3 adó
fizető, 1557-ben 2 adófizető, 2 szegény, 2 nemesi 
telket írtak össze. 1564-ben Gyulaffy Lászlónak 
és más nemeseknek 5 adófizető, 4 puszta telke 
van. 1566-ban újból puszta. 1567-ben (Chergew) 
Halápi Péternek 1 adófizető, 1 szegény, Fekecs 
Gergelynek 1 adófizető, 2 szegény, 1569-ben 
(Cherge) Litteráti Martonfalvi Imrének és Fe
kecs Gergelynek 2 adófizető, 2 szegény, 2 zsellér, 
1570-ben (Cheergö) Litteráti Imrének, Fekecs 
Gergelynek és Halápi Péternek 2 adófizető, 2 
szegény és 2 zsellér telkét írták össze. 1574-ben 
(Cheorgeo) puszta. Valószínűleg ezt a községet 
is 1572-ben égette fel a török. 

1576-ban (Chyörghö) több nemesnek 2 újra
telepített telke van a községben. 1578-ban is
mét puszta. 1594-ig még szerepel az összeírások
ban, de csak mint puszta. 1594 után már nem is 
írják össze. 

DABOS 

1531-ben (Dobos) Gyulaffy Istvánnak 8 sze
gény és puszta telke van. 

1534-ben (Dabos) 1 adófizető, 2 szegény, 5 
puszta telket írtak össze. 

A rovásadó-összeírásban többet nem szerepel. 

Dl SKA 

Egytelkes nemesek laktak a községben, ezért 
a rovásadó-összeírásban csak akkor szerepel, mi
kor az egytelkes nemesek is fizettek adót. 

1542-ben (Dyska) Bence Péter 60 dénár, Ber
talan Tamás 26 dénár, Bence Simon 90 dénár, 
Istvánfi István 10 dénár, Ország Ferenc 1 forint 
adót fizetett. 1599-ben már csak Bence Ferenc a 
birtokos, de ő is Kisapátiban lakik. 

Az 1600. évi összeírás szerint puszta. 

ECSÉR 

1531-ben (Echer) puszta, 1534-ben Tóti Péter
nek 1 adófizető, Ácsai Gergelynek 1 adófizető, 
1536-ban Tóti Péternek 1 adófizető, 1545-ben 
Choron Andrásnak 2 adófizető, 2 szegény, 
Györffy Antalnak 1 adófizető telke van. 

Az 1548. évi összeírás szerint a község fel
égetve. 1549-ben Choron Andrásnak 2 adófizető, 
1 zsellér, 1550-ben 2 adófizető telkét írták össze. 
1553-ban szintén puszta. 1554-ben Choron János
nak 1, 1555-ben 2 telke fizet adót. 1557-ben szin
tén puszta. 1566-ban Chofon Jánosnak 2 adófi
zető, 1567-ben 2 adófizető, 3 újratelepített, 2 sze
gény, 1569-ben és 1570-ben 1 1/2 adófizető, 3 
szegény, 2 zsellér, 2 puszta, a királynak 2 adófi
zető, 1 szegény, 1 puszta telke van. 

1572-ben és 1574-ben puszta. 1577-ben Choron 
Jánosnak 2 adófizető, 1578-ban 1 1/2 adófizető, 
a többi puszta. 1582-ben 1 1/2, 1584-ben 1 adó
fizető, 2 szegény telke van, a többi felégetve és 
puszta. 1588-ban mint a Nádasdy és Balassi csa
lád birtoka szerepel, de ezen jegyzék szerint is 
felégetve és puszta. 

Még 1595-ben, mint Nádasdy Kristóf özve
gyének birtokát és Balassi birtokát összeírták, de 
ekkor is pusztaként szerepel. 

GÁRDONY 

1531-ben (Gardon) Tomaji Ferencnek 8 puszta, 
1545-ben Choron Andrásnak 4 szegény, 1548-ban 
1 adófizető, 1 puszta, 1 szegény, 1 újratelepített, 
1549-ben 1 adófizető, 9 zsellér. 1550-ben 1 adó
fizető, 2 töröktől felégetett, 1553-ban Choron Já
nosnak és Désházi Baltazárnak 4 adófizető, 4 új 
ratelepített, 9 szegény, 4 puszta, 1554-ben Choron 
Jánosnak 1 adófizető telke van. 1555-ben telje
sen puszta. 1557-ben Magyar Bálintnak 1 adó
fizető, 1 puszta telkét írták össze. Újból csak 
1588-ban szerepel az összeírásban, ekkor és 1594-
ben a Nádasdy és Balassi családnak a községnek 
8 újratelepített telke van. 

A rovásadó-összeírásban többet nem szerepel. 

RÉVFÜLÖP 

1531-ben (Fylepp) a tihanyi apátságnak 5 adó
fizető, 10 szegény és puszta, 1534-ben Vázsonyi 
Horváth Jeromosnak 1 adófizető, 2 szegény, 
1542-ben (Pylep) Török Bálintnak 1 adófizető tel
ke van. 1548-ban már felégetve és puszta. 

Többet nem írták össze. 
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GYŐR 

A rovásadó-összeírásban Monostorapátival 
együtt van összeírva, mert közvetlenül a közelé
ben feküdt és a birtokosa is ugyanaz volt. 

1531-ben (Apathy Attak György) Apátinak, 
Attaknak és Győrnek, melynek tulajdonosa Vá-
zsonyi Horváth Jeromos, 19 adófizető, 14 sze
gény, 7 puszta, 5 szabados, 1536-ban (Apathy At
tak Gewr) 17 adófizető, 15 szegény, 1 bírónak át
engedett, 6 puszta, több nemesnek 2 adófizető tel
ke van. 

Többet nem írták össze, úgy látszik, lakosai 
részint elpusztultak, részint beköltöztek Monos
torapátiba. 

HEGYMAGAS 

1531-ben (Hegmagas) Lengyel Jánosnak 7 adó
fizető, 8 szegény, 10 szabados, 7 puszta, a plébá
nosnak 3 szegény, 2 puszta, 1534-ben (Heghma-
gas) a Lengyel családnak 9 1/2 adófizető, 9 sze
gény, 7 szolga, 1536-ban (Hegmagas) Lengyel 
Gáspárnak 5 1/2 adófizető, 4 szegény, 2 felége
tett, 1/2 bírónak átengedett, 1542-ben Török Bá
lintnak 7 1/2 adófizető, 9 szegény, a plébánosnak 
1 adófizető, 1 szegény, 1545-ben Lengyel Balta
zárnak 2 adófizető, 8 szegény, Choron Andrásnak 
2 adófizető, 8 szegény, a plébánosnak 2 szegény, 
1548-ban az első összeíráskor Choron Andrásnak 
4 adófizető, Lengyel Baltazárnak 3 adófizető, a 
második összeíráskor Lengyel Baltazárnak 6 adó
fizető, 1 menekült nemesi, 1 puszta, 9 szegény, 1 
ispán, 1549-ben 5 adófizető, 14 zsellér, 2 újrate
lepített, 1550-ben 5 adófizető telke van. 

1552-től kezdve hódoltsági terület. 
1553-ban Lengyel Baltazárnak 3 adófizető, 3 

szolga, 4 töröktől felégetett, 1 puszta, 1554-ben 
3 adófizető, 1555-ben 3 adófizető telkét írták ösz-
sze. 1557-től kezdve Magyar Bálint birtoka. 
1557-ben 5 1/2 adófizető, 3 szegény, 1566-ban 
6 adófizető, 3 szabados, 4 szegény, 1 puszta, 1567-
ben 7 adófizető, 5 szegény, 3 puszta, 1569-ben 
és 1570-ben (Hegy Magas) 7 adófizető, 4 szegény, 
3 zsellér, 4 újratelepített, 2 puszta, 1572-ben Ma
gyar Bálintnak 3 adófizető, Choron Jánosnak 5 
adófizető, a malmának 1 adófizető, 1574-ben Len
gyel Istvánnak 5 adófizető, 8 szegény, 3 zsellér, 
2 újratelepített, 1576-ban 5 adófizető, 6 zsellér, 
3 szegény, 2 újratelepített, 1578-ban és 1582-ben 
az első összeíráskor 7 adófizető, 8 szegény és 
zsellér, 2 puszta, 1582-ben a második összeírás
kor és 1584-ben (Hegymagas) 5 adófizető, 9 sze
gény és zsellér, a prediálisoknak és más servien-
seknek 5 adófizető, 7 puszta, 1588-ban és 1594-
ben 3 adófizető, 4 szegény, 33 puszta telket írtak 
össze. 

1598-ban a községben Lengyel Istvánnak 15 
háza van. 

1599-ben Daca Demeter egy telkes nemes 2 fo
rint adót fizet. A községben van egy malom is. 

1610-ben és 1612-ben a Lengyel családnak 2 
adófizető, 1613-ban (Hegmagas) 1 1/2 adófizető, 
3 puszta, 1618-ban 1 adófizető, 3 puszta, 1622-
ben 1, 1626/27-ben, 1635-ben, 1638-ban és 
1647/48-ban 1 1 / 4 adófizető telke van. 

1696-ban a Lengyel család birtoka. 9 jobbágy

családnak van 43 hold szántóföldje, melybe 30 
pozsonyi mérömagot vetnek. 30 kapás szőlőjük 
70 akó bort terem. 

HEREND 

1531-ben (Herend) a veszprémi püspöknek 
9 1/2 adófizető, 10 szegény és puszta, 1534-ben 
a püspöknek 7 1/2 adófizető, 3 szegény, az egy
házi nemeseknek 1 adófizető, 1 szegény, 1 bíró
nak átengedett, 1536-ban a püspöknek 7 1/2 adó
fizető, 3 szegény, 1/2 bírónak átengedett, a többi 
az egyházi nemeseké, 1542-ben a püspöknek 
6 1/2 adófizető telke van. 

Egy telkes nemesek: Puska Antal 60 dénár, Ki
rály Mátyás 1 forint, Képes Mátyás 50 dénár adót 
fizet. 1548-ban a veszprémi egyháznak 3 adófi
zető telke van. A második összeírás szerint a 
veszprémi uraknak 1 szolga, az egyházi neme
seknek 2 adófizető, 1 újratelepített telkét írták 
össze. Az összeírás után a török felégette. A köz
ség lakói azonban a török elvonulása után vissza
tértek és így a következő években is össze van 
írva. 

1550-ben a veszprémi várnak 6, az egyházi ne
meseknek 3 adófizető telke van. Az 1552. évi 
hátralékjegyzék, melyet 1555-ben állítottak ösz-
sze a veszprémi püspöké ugyan a község, de jö
vedelme a veszprémi vár fenntartására van ren
delve. Ekkor a községben 6 adófizető telek van. 

1554-ben a püspöknek 5 adófizető, 1555-ben a 
püspöknek 4 adófizető, az egyházi nemeseknek 3 
adófizető, 1556-ban ugyanannyi, 1557-ben a püs
pöknek 3 adófizető, 3 szegény, 4 puszta, 1 fel
égetett, 1564-ben a püspöknek 4 adófizető, 2 
puszta, az egyházi nemeseknek 3 adófizető, 1566-
ban a püspöknek 4 adófizető, 1 puszta, 2 szegény, 
az egyházi nemeseknek 3 adófizető telkét írták 
össze. 1563-ban a püspök birtoka puszta. 1572-
ben összeírtak ugyan a püspöknek 4 adófizető tel
ket, de ott van a megjegyzés mellette, hogy a 
török felégette. 1573-ban 4, 1574-ben 3 adófizető 
telket írtak össze. 1576-ban újra puszta. 1578-ban 
és 1582-ben az első összeíráskor a püspöknek 
1 1 / 2 adófizető, 3 puszta, a második összeíráskor 
és 1584-ben a püspöknek 1 1 / 2 adófizető, 3 pusz
ta, a második összeíráskor és 1584-ben a püspök
nek 1 adófizető, 2 szegény, 4 puszta, 1588-ban és 
1594-ben a püspöknek 1 adófizető, 2 szegény, 4 
puszta, 3 egyházi nemesi telket írtak össze. 1596-
ban Herenden és Tagyonon a püspök egyházi ne
mesei 2 forint adót fizettek. 

1598-ban a községben a püspöknek 4 háza van. 
1609-ben és 1612-ben a püspöknek 1/4 adófizető, 
1613-ban 1/4 adófizető, 1 szabados, 6 puszta, 
1618-ban 1/4 adófizető, 10 puszta, 1622-ben 1/2 
adófizető, 1626/27-ben 1/4 adófizető telke van. 
Többet nem írtak össze. 

IMÁR 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 

JANOSFÖLDE 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 
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KARINTAPUSZTA 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 

KÁL-VÖLGYI FALVAK 
(Kerekikál, Köveskál, Mindszentkál, 

Sóstókál, Szentbenedekkál, Töttöskál). 

KEREKIKÁL 

1534-ben (Kereky) a veszprémi püspök egyházi 
nemeseinek 6 adófizető, 1 szegény, 1542-ben 2 
adófizető, 4 szegény telke van. 1543-ban (Kereky-
kal) az egyházi nemesek 1 forint 50 dénár adót 
fizetnek. 1548-ban (Kereky) a község puszta, 
1588-ban a veszprémi püspöknek 4 újratelepí
tett telkét írták össze. 1595-ben újra puszta és 
többet nem írták össze. 

KÖVESKÁL 

1531-ben (Köveskai) a veszprémi püspöknek 
4 adófizető, 10 szegény, Horváth Jeromosnak 1 
adófizető, 1534-ben és 1536-ban (Keweskal) Hor
váth Jeromosnak 2 adófizető, 1 szegény, 2 pusz
ta, a veszprémi püspök egyházi nemeseinek 3 
adófizető, 2 szegény telke van. 

1542-ben a következő egy telkes nemesek fi
zettek adót: Györfi György 1 forint, Kincsesi 
András 1 forint, Kincsesi Miklós 80 dénár, Sin
tér Mátyás 20 dénár, Bodor Mátyás 1 forint, Bo
dor Sebestyén 1 forint, Máté Péter 1 forint, Gulá-
csi Gergely 50 dénár, Dezső Tamás 1 forint, Káli 
Gergely 50 dénár, Biró Illés özvegye 1 forint, 
Kövesi Bálint 10 dénár adót fizet. 1599-ben (Kö-
veskall) 9 nemes 5 forint 50 dénár, egy malom 
után 2 forint, 1600-ban 9 nemes 4 forint adót fi
zet. 1696-ban egytelkes nemesek birtoka. 19 1/2 
hold szőlőjük 246 akó bort terem. A községben 
más községbelieknek is van birtoka. 

MINDSZENTKÁL 

1531-ben (Mynthzenthkal) a veszprémi püspök
nek 5 1/2 adófizető, 15 szegény és puszta, a ka-
pornaki apátságnak 1 adófizető, a veszprémi pré
postnak 4 puszta, 1534-ben (Myndzentkal) a 
veszprémi püspöknek 7 adófizető, 8 szegény, 5 
puszta, 1 szolga, a plébánosnak 1 adófizető, 1536-
ban (Myndzentkalya) a veszprémi püspöknek 4 
adófizető, 10 szegény, 3 puszta, a plébánosnak 1 
adófizető, a veszprémi prépostnak 1 szegény, 
1542-ben (Mynthzenthkalya) a püspöknek 2 adó
fizető, 12 szegény, a kapornaki apátságnak 1 adó
fizető, 1545-ben (Myntzenth Kalla) Choron And
rásnak 1 adófizető, 7 szegény telke van. 1548-ban 
felégetve és puszta. 1553-ban (Mindzenthkallya) 
a püspöknek 2, 1554-ben a püspöknek 3, Choron 
Jánosnak 1, 1555-ben a püspöknek 3, 1557-ben a 
püspöknek 3 adófizető, 1 szegény, 3 puszta, 1564-
ben (Mynd Szentkalya) a püspöknek 3 adófizető, 
2 szegény, 1566-ban és 1567-ben a püspöknek 4 
adófizető, 3 szegény, a kapornaki apátságnak 1 
adófizető, 1569-ben és 1570-ben a püspöknek 4 
adófizető, 4 szegény, 2 puszta, 2 újratelepített, 
a kapornaki apátságnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 
1572-ben a püspöknek 3 adófizető, az apátságnak 

1 adófizető telke van. 1573-ban a kapornaki apát
ságnak a telke puszta. 1574-ben (Myndszentkalla) 
a püspöknek 2 adófizető, 2 szegény, 2 zsellér, 
2 újratelepített, 3 puszta, az apátság birtoka pusz
ta, 1578-ban és 1582-ben a püspöknek 2 adófi
zető, 6 szegény és zsellér, 9 puszta, az apátságnak 
1 újratelepített, 1584-ben (Myndzeht Kallya) a 
püspöknek 2 adófizető, 6 szegény és zsellér, 8 
puszta, az apátságnak a birtoka puszta, 1588-ban 
és 1594-ben a püspöknek 2 adófizető, 5 zsellér, 
9 puszta telkét írták össze. Az apátság bir toka 
puszta. 

1609-ben (Mindzentkallia) a püspöknek a bir
toka puszta. 1610-ben, 1611-ben, 1613-ban a püs
pöknek 1 adófizető, azonkívül 1613-ban a püs
pöknek 1 adófizető, azonkívül 1613-ban 6 puszta, 
1 szabados, 1618-ban 1 adófizető, 3 puszta, 1622-
ben 1 1/2 adófizető, 1626/27-ben 1 1/4, 1635-ben, 
1638-ban, 1647/48-ban 1 adófizető telke van. 

1696-ban a veszprémi püspöknek 9 jobbágy- és 
zsellércsaládja lakik a községben, van 55 hold 
szántóföldjük. A 6 3/4 hold szőlőjük 54 akó bort 
terem. Nemeseknek és más községbelieknek is 
van szőlőjük a községben. 

SÓSTÓKÁL 

Csak az 1542. évi egytelkes nemesi összeírás
ban szerepel. Ekkor Csatári Tamás 1 forint, Csa
tári Bálint 1 forint, Kemény Mátyás 2 forint adót 
fizet. 

SZENTBENEDEKKÁL 

1531-ben (Zenthbenedekkal) a veszprémi püs
pöknek 15 adófizető, 14 szegény és puszta, Hor
váth Jánosnak 1 adófizető, 4 szegény, a veszprémi 
prépostságnak 2 adófizető, az egyházi nemesek
nek 5 szegény és puszta, 1534-ben (Zenth Benedek
kai) a püspök egyházi nemeseinek 25 adófizető, 
Osla Miklósnak 1 adófizető, 2 szegény, 1 szolga, 
1536-ban (Zenthbenedek Kalya) a prépostságnak 
1 adófizető, Osla Miklósnak 1 szegény, Horváth 
Jánosnak 1 adófizető, 1542-ben (Zenth Benedek-
kalya) Choron Andrásnak 4 adófizető, 12 szegény, 
7 puszta, Nemes Antalnak 1 adófizető telke van 
(Zenth Benedek Kalla). Choron Andrásnak 1 telkét 
összeírták ugyan, de az adóval hátralékban ma
radt. 1545-ben Choron Andrásnak 2 adófizető, 4 
szegény telke van. 1548-ban a község felégetve és 
puszta. 1553-ban (Zenthbenedekkalia) a püspöknek 
2 adófizető, 1554-ben és 1555-ben (Zenth Bene-
dekkalya) a püspöknek 2 adófizető telke van. 
1557-ben újra puszta. 1564-ben a püspöknek 5 1/2 
adófizető, 4 szegény, Choron Jánosnak 1 1 / 2 adó
fizető, 1 szegény, 1566-ban a püspöknek 8 adó
fizető, 1 puszta, 1 szegény, Choron Jánosnak 1/2 
adófizető, 1 újratelepített, 1 felégetett, 1567-ben 
a püspöknek 3 adófizető, az egyházi nemeseknek 
7 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, Choron János
nak 1 adófizető, 2 újratelepített, 1 szegény, 1569-
ben és 1570-ben a püspöknek 5 adófizető, 2 zsel
lér, a prediális nemeseknek 7 adófizető, Choron 
Jánosnak 1 adófizető, 4 szegény, 1 zsellér, 1572-
ben a püspöknek 4 adófizető, Choron Jánosnak 
1 1 / 2 adófizető telke van. Az összeírás után a tö-
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rök felégette. 1574-ben (Zentbenedekkallya) a 
püspöknek 3 adófizető, 5 szegény, 4 zsellér, 1 új 
ratelepített, 6 puszta, Choron Jánosnak 1/2 adó
fizető, 3 szegény, 1 zsellér, 3 puszta, 1576-ban 
(Zenth Benedek kallya) a püspöknek 2 1/2 adó
fizető, 6 szegény, 4 zsellér, 6 puszta, Choron Já
nosnak 1/2 adófizető, 4 szegény és zsellér, 3 
puszta, 1578-ban és 1582-ben a püspöknek 2 1/2 
adófizető, 4 szegény, 6 puszta, Choron Jánosnak 
1/2 adófizető, 1 szegény, 1584-ben (Zenth Bene
dek kalla) a püspöknek 2 1/2 adófizető, 7 szegény 
és zsellér, 1 újratelepített, 7 puszta és felégetett, 
Choron Jánosnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 6 pusz
ta, 1588-ban a püspöknek 2 1/2 adófizető, 7 sze
gény és zsellér, 6 puszta telke van. Nádasdi Kris
tóf és Balassi István birtoka puszta. Hasonló a 
helyzet 1595-ben is. 1599-ben két egytelkes ne
mes 1 forint adót fizet. 

1609-ben (Zenth Benedekkallia) a püspöknek és 
Nádasdy Tamásnak 3 adófizető, 1613-ban 2 adó
fizető, 2 szabados, 3 puszta, 1618-ban (Szent Be
nedekkallia) 1/2 adófizető, 5 szabados, 9 felége
tett, 1622-ben 1 1/2 adófizető, 1626/27-ben 1 3/4 
adófizető, 1635-ben és 1638-ban 2 adófizető, 
1647/48-ban 1 adófizető telke van. 

1696-ban (Szent Benedekkallya) több földesúr 
birtoka, 24 jobbágy- és zsellércsaládnak 141 hold 
szántóföldje van. 15 hold szőlőjük 230 akó bort 
terem. 

TÖTTÖSKAL 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 

KÁPTALANTÓTI 

1531-ben (Also Thothy) puszta. 1534-ben és 
1536-ban csak egy Tóti szerepel, de ez a birtoko
sok neve után ítélve Felsőtóti lehetett, és ezért 
ott is tárgyalom. 1542-ben a győri káptalannak 2 
adófizető, 9 szegény telke van. Az egytelkes ne
mesek: Tóti Tamás 50 dénár, Nemes Miklós 5 
forint adót fizet. 

1545-ben (Thothy) a győri káptalannak 2 adó
fizető, 5 szegény, Thóti Gergelynek 1 szegény 
telke van. Alsótótin (Also Thothy) 1569-ben és 
1570-ben Gyulaffy Mihálynak 1 1/2 adófizető, 3 
szegény, 2 puszta, 4 újratelepített, 1572-ben 
(Tothy) Gyulaffy Mihálynak 1 1/2 adófizető tel
két írták össze, de ezek szerepelnek az 1573. 
évi hátralék jegyzékben is. 1574-ben (Alsotothy) 
Majtányi Lászlónak 1 1/2 adófizető, 3 szegény, 
2 zsellér, 4 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor (Also Thothy) Majtányi Lászlónak 
2 1/2 adófizető, 2 szegény, 2 puszta, 1582-ben a 
második összeíráskor és 1584-ben (Alsototy) 
Majtányi Lászlónak és Gyulaffy Györgynek 2 1/2 
adófizető, 4 szegény és zsellér, 3 puszta, 1588-ban 
és 1594-ben (Also Thothy) a győri káptalannak 
2 1/2 adófizető, 7 szegény és zsellér, 4 puszta 
telke van. 1598-ban a győri káptalannak 16 há
zát írták össze. 1609-ben 3 adófizető, 1610-ben 
és 1612-ben 2 adófizető, 1613-ban 1 1/2 adófi
zető, 1618-ban 1 adófizető, 10 puszta, 2 szabados, 
1622-ben (Káptalantóti) 1 1/4 adófizető, 1626/27-
ben 1 1/2 adófizető, 1635-ben, 1638-ban és 1647/ 
48-ban 1 adófizető telke van. 

1696-ban (Captalantoty) a győri káptalan bir
toka. 17 jobbágycsaládnak 89 1/2 hold szántó
földje van, melybe 149 pozsonyi mérő magot vet
nek. -80 kapás szőlőjük 111 akó bort terem. A 
nemeseknek 4 hold szőlőjük 28 kapás és 36 akó 
bort terem. 

FELSŐTÓTI 

1531-ben (Thothy) Choron Andrásnak 6 adó
fizető, 10 szegény és puszta, 2 szabados, 1534-
ben Bakics Pálnak 2 adófizető, Tóti Ferencnek 1 
adófizető, 1 puszta, 1536-ban Tóti Miklósnak 1 
adófizető, 2 szegény, Bakics Pálnak 2 adófizető, 
6 szegény, Tóti Mártonnak 1 adófizető telke van, 
a második összeírás szerint Tóti Péternek 1 adó
fizető, 2 szegény, Tóti Mártonnak 1 adófizető, 
Bakics Pálnak 2 adófizető, 6 szegény, 1542-ben 
(Felsewtothy) Thóti Gergelynek 1 adófizető tel
ke van. 

Ugyanezen évi egytelkes nemesi összeírás sze
rint: Tóti György 32 dénár, Thóti Márton 25 dé
nár, Tóti Péter 50 dénár adót fizet. 

Az 1548. évi első összeírás szerint a veszprémi 
kapitánynak 2 adófizető telkét írták össze, a má
sodik összeírás szerint a község felégetve és 
puszta. Újból csak az 1599. évi egytelkes neme
si összeírásban szerepel, de itt csak a hátralék
jegyzékben Turoci János. Az 1600. évi egytelkes 
nemesi összeírás szerint a községben 3 család 
lakik. 

Többet nem írták össze. 

KÉKKÜT 

1534-ben (Kewkuth) Choron Andrásnak 5 1/2 
adófizető, 6 szegény, 4 puszta, 1536-ban 5 adó
fizető, 4 szegény, 1542-ben 7 szegény, 3 puszta 
telek van. Az 1548. évi összeírás szerint a közsé
get a török felégette. 1554-ben 2 adófizető, 1555-
ben (Kewkuth) a kancellárnak 1 1/2 adófizető 
telke van. 1557-ben újból puszta községként van 
összeírva. 

1564-ben a kancellárnak 3 adófizető, 4 szegény, 
5 zsellér, 1566-ban Olaszi Mihálynak 3 adófizető, 
5 szegény telke van. 1567-ben a török újra fel
égette. 1569-ben és 1570-ben az esztergomi ér
seknek 2 1/2 adófizető, 2 zsellér, 1572-ben az ér
seknek 3 1/2 adófizető telkét írták össze. 1573-
ban 1 puszta telekkel szerepel a hátralék jegy
zékben, ezenkívül 2 1/2 telek adójával van még 
hátralékban. 1574-ben királyi birtok 2 adófizető, 
4 szegény, 4 zsellér, 5 puszta telekkel. 1576-ban 
(Kewkut) puszta. 1578-ban és 1582-ben Zongor 
Jánosnak 2 adófizető, 4 szegény és zsellér, 4 
puszta, 1584-ben 1 1/2 adófizető, 5 szegény és 
zsellér, 3 puszta, 1588-ban és 1594-ben (Kevkuth) 
Török Istvánnak 3 adófizető, 3 szegény, 3 puszta 
telke van. 

1609-ben a fehérvári őrkanonokságnak 2, 1610-
ben 1 1/2 adófizető, 1613-ban (Kekkutth) 1 adó
fizető, 6 puszta, 2 szabados, 1618-ban 1 adófizető 
telke van. Az összeírás után Szent Katalin ünnepe 
körül a török felégette. 1626-ban és 1627-ben 1, 
1635-ben 2, 1647/48-ban 1/2 adófizető telket ír
tak össze. 
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1696-ban a fehérvári őrkanonokság birtoka. A 
községben 8 jobbágycsalád és zsellér lakik, a 7 
hold szölö 89 akó bort terem. 

KISAPÁTI 

1531-ben (Apathy) Bakics Pálnak 12 adófizető, 
6 puszta, 2 szabados, 1534-ben a pannonhalmi 
apátságnak 9 adófizető, 6 szegény, 4 puszta telke 
van. 1536-tól kezdve a Choron család bir tokaként 
van összeírva, mégpedig 1552-ig Choron And
rásé, majd fiáé, Jánosé 1581-ig. Choron Jánosnak 
fiúgyermeke nem volt, és a birtokai a Nádasdi 
és Balassi család kezére kerültek. Margit leányát 
Nádasdi Kristóf, Annát pedig Balassi István vet te 
feleségül. Nádasdi Kristóf egyik leghíresebb tö
rökverő vitéz volt. Balassi Istvánról nem tudunk 
sokat, csak azt, hogy fiatalon halt meg és fele
sége, Annak 1600-ban már Liszti (Listius) István 
feleségeként szerepel. 

1536-ban (Appathy) 7 1/2 adófizető, 10 sze
gény, 6 puszta, 1/2 bírónak átengedett, 1542-ben 
4 1/2 adófizető, 14 szegény, 1545-ben 2 adófizető, 
10 szegény, 1548-ban (Hegmagas Appathy) 6 1/2 
adófizető, 1/2 bírónak átengedett, 2 puszta, 12 
szegény, 1549-ben (Hegmagas Apáti) 4 1/2 adó
fizető, 13 zsellér, 2 újratelepített, 1 puszta, Cho
ron András malmának 1 adófizető, 13 zsellér, 
1550-ben (Hegymagas Apathy) 4 1/2 adófizető, 
1553-ban (Hegmagasapthi) 3 1/2 adófizető, 1 szol
ga, 6 puszta, 8 szegény, 1554-ben szintén 3 1/2 
adófizető, 1555-ben (Hegmagas Apathy) 4 1/2 
adófizető, Choron János malmának 1 adófizető, 
1557-ben (Hegymagasapathy) 4 adófizető, 3 sze
gény, 1564-ben (Hegy Magas Apathy) 6 adófi
zető, 7 szegény, a malomnak 1 adófizető, ezen
kívül Magyar Bálintnak 6 adófizető, a provisor-
nak 1 háza, a kocsisnak 1 háza, 1 újratelepített, 
5 szegény, Magyar Bálint malmának 1 adófizető 
telke van. Magyar Bálint csak 1564-ben szerepel 
birtokosként 1566-tól kezdve újból csak a Choron 
család az egyedüli birtokos. Ezen évben (Heg
magas Apathy) 5 adófizető, 2 szegény, 2 felége
tett, a malomnak 1 adófizető, 1567-ben (Hegma
gas Apathy) 6 1/2 adófizető, 6 szegény, 2 puszta, 
1569-ben és 1570-ben (Hegy Magas Apathy, 
Heghmagasapthy) 6 adófizető, 4 szegény, 2 zsel
lér, 4 újratelepített, 3 puszta, a malomnak 1 adó
fizető, 1572-ben 5 adófizető, a malomnak 1 adó
fizető, 1574-ben 3 adófizető, 6 szegény, 2 zsellér, 
1 újratelepített, 1576-ban 3 adófizető, 6 szegény, 
1 zsellér, 2 puszta, a malom puszta, 1578-ban 
(Hegymagas Apathy) és 1582-ben az első össze
íráskor 5 adófizető, 3 szegény, 3 újratelepített, 
2 puszta, a malom telke puszta, 1582-ben a má
sodik összeíráskor és 1584-ben (Hegymagas Apá
ti) 4 1/2 adófizető, 11 szegény és zsellér, 1 újra
telepített, 3 puszta, 1588-ban (Hegymagas Apáti) 
Nádasdi Kristóf özvegyének és Balassi Istvánnak 
5 adófizető, 11 szegény és zsellér, 3 újratelepített, 
2 puszta, 1594-ben (Hegmagas Apáti) 5 adófizető, 
19 szegény és zsellértelke van. 1599-ben az egy-
telkes nemesek és malmok összeírásában szere
pel Országh Ferenc, ki 2 forint adót fizet. 

1696-ban (Kis Apáti) Pápa várának tartozéka. 
14 jobbágycsaládnak van 140 hold szántóföldje, 

melybe 152 pozsonyi mérő magot vetnek. A 13 
hold szőlőjük 113 kapás és terem 253 akó bort. 
A más községbelieknek 15 hold szőlőjük van. 

KISFALUD 

1531-ben a veszprémi püspök birtoka. Bár 12 
telket összeírnak, de azzal a megjegyzéssel, hogy 
a község szegény és puszta. 

1534-ben (Kysfalwd) a veszprémi káptalannak 
2 adófizető, 8 szegény, 1 szolga, 3 puszta, 1536-
ban 2 1/2 adófizető, 3 szegény, 1 felégetett, 1542-
ben (Kysffalwd) 2 adófizető, 7 szegény telke van. 
1548-ban felégetve és puszta. 1554-ben Tihany 
várának tartozéka, vagyis a község jövedelme 
a vár fenntartására van rendelve. Ekkor 2 1/2 
adófizető, 1557-ben 3 adófizető, 4 szegény, 1566-
ban 3 adófizető, 2 szegény telke van. 1567-ben 
a káptalannak 3 adófizető, 2 szegény, 1569-ben 
és 1570-ben (Kysfalwdh) a királynak 4 adófizető, 
3 szegény, 1 puszta, 1572-ben a káptalannak 3 
adófizető telkét írták össze. 1578-tól kezdve a jö
vedelme a veszprémi vár fenntartására van ren
delve. 1578-ban és 1582-ben 3 adófizető, 2 sze
gény, 2 puszta, 1584-ben 2 1/2 adófizető, 3 1/2 
szegény és zsellér, 1 újratelepített, 1 1/2 puszta, 
1588-ban és 1594-ben 2 adófizető, 5 szegény és 
zsellér, 5 puszta telke van. 

Újra csak 1609-ben írják össze. Ekkor (Kysfa-
lud) 2 adófizető, 1610-ben és 1611-ben 1 adófi
zető, 1612-ben 1 adófizető, 2 szolga, 1618-ban 
1 adófizető, 1622-ben, 1626—1627-ben, 1638-ban 
1/2 adófizető telke van. 1696-ban a veszprémi 
káptalannak 11 jobbágycsaládja lakik a község
ben. 

KÖBÖLKÚT 

Ezen összeírásban is két Gulács szerepel, az 
egyik Köbölkút, vagy Köbölkútgulács, mely Fel-
sőgulács néven is szerepel, a másik pedig Alsó-
gulács, a jelenlegi Nemesgulács. 

. . . -ben (Kebelkwth) a sümegi plébánosnak 5 
puszta, a Gyulaffy és Ecséri családnak 5 adófi
zető, 1534-ben (Kebelkwth) a sümegi plébános
nak 2 adófizető, 1536-ban Dörögdi Tamásnak 1, 
Gyulaffy Gergelynek 1, a sümegi plébánosnak 
2 adófizető, 1542-ben Török Bálintnak 1 adófi
zető, 1545-ben a sümegi plébánosnak 1, Egyed 
Szigliget várnagynak 1 adófizető telke van. Ezen 
évben az adóval hátralékban vannak, mert a köz
ség elpusztult. 

1549-ben, 1550-ben és 1551-ben a sümegi plé
bánosnak 1 adófizető telkét írták össze. 

1564-től kezdve a két Gulács együtt van össze
írva. 1564-ben Bicó Ferencnek 2 adófizető, 8 
puszta, 1566-ban (Köbölkwth et also Gwlach) 2 
adófizető, 1567-ben 2 adófizető, 3 szegény, 1 
puszta, 1570-ben 2 adófizető, 2 szegény, 1572-ben 
és 1574-ben (Kobelkut et also Gwlach) 1/2 adó
fizető, 4 szegény, 2 puszta, 1576-ban, 1578-ban 
és 1582-ben az első összeíráskor (Keobeolkuth 
et Also Gwlach) Bicó Bálintnak 1/2 adófizető, 
5 szegény, és zsellér, 2 puszta, 1582-ben a máso
dik összeírásban (Köbölkwtht et Alsogwlach) és 
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1584-ben Bicó Istvánnak 3 szegény, 1/4 adófi
zető, 6 puszta, 1588-ban és 1594-ben 1/4 adófi
zető, 6 szegény és zsellér, 6 puszta telke van. 

Köbölgulácsot többet nem írták össze. 

LESENCEISTVÁND 

1531-ben (Esthwand) Bakics Pálnak 18 adófi
zető, 8 szegény, 3 puszta, 1534-ben a pannonhalmi 
apátságnak 12 adófizető, 6 szegény, 7 puszta, 
2 szolga, 1536-ban (Istwandt) Choron Andrásnak 
10 adófizető, 5 szegény, 2 puszta, 1 bírónak át
engedett, 1542-ben Choron Andrásnak 5 adófi
zető, 1545-ben (Lesencze Istwand) 2 adófizető, 
7 szegény telke van. 1548-ban (Isthwandh) össze 
van írva Choron Andrásnak 6 adófizető, 10 sze
gény telke, de ott van mellette a megjegyzés, 
hogy felégetve és puszta. Egy másik összeírás 
szerint Gárdonnyal együtt Choron Andrásnak 
5 adófizető telke van. 1549-ben (Estwand) Cho
ron Andrásnak 2 adófizető, 4 zsellér telkét írták 
össze, de az adóval hátralékban vannak. 1550-ben 
2 telket írtak össze. 1552-től kezdve kétfelé adózó 
terület. 

1553-ban Choron Jánosnak 3 adófizető, 12 újra
telepített, 9 puszta, 1554-ben 15 adófizető, 1555-
ben 11 adófizető, 1556-ban ugyanannyi, 1557-ben 
12 adófizető, 1/2 bírónak átengedett, 4 szegény, 
1564-ben 12 adófizető, 6 szegény, 3 újratelepített, 
2 felégetett, 1566-ban 8 1/2 adófizető, 1 újrate
lepített, 3 puszta, 13 szegény, 1567-ben (Istwand) 
9 1/2 adófizető, 5 szegény, 3 puszta, 1569-ben és 
1570-ben 9 1/2 adófizető, 6 szegény, 5 puszta, 
1 felégetett, 1572-ben 9 adófizető, 1574-ben 5 adó
fizető, 5 szegény, 3 zsellér, 12 puszta, 1578-ban 
és 1582-ben az első összeíráskor 5 adófizető, 4 
szegény, 1 zsellér, 5 puszta, 2 újratelepített, 
1582-ben a második összeíráskor és 1584-ben 
5 adófizető, 4 szegény és zsellér, 4 puszta, 2 szol
ga, 2 újratelepített telke van. 1588-ban és 1594-
ben a Nádasdi családnak 4 adófizető, 5 szegény 
és zsellér, 13 puszta, 1609-ben (Istvand) Nádasdi 
Tamásnak és Liszti Istvánnak 2, 1610-ben és 
1612-ben Nádasdi Tamásnak 2 1/2 adófizető telke 
van, 1613-ben Nádasdi Tamásnak 2 adófizető, 
3 puszta, 1 szabados házát írták össze. 1618-ban 
2 adófizető, 11 puszta, 1622-ben, 1626/27-ben, 
1635-ben, 1638-ban és 1647/48-ban 2 adófizető 
telket írtak össze. 

1696-ban (Istvánd) Pápa várának birtoka. 14 
jobbágycsaládnak van 94 hold szántóföldje, 
melybe 95 mérő magot vetnek. 4 1/2 hold szőlő
jük 40 kapás és 32 1/2 akó bort terem. 

LESENCENÉMETFALU 

1531-ben (Nemethfalw) Tomaji Jánosnak 4 1/2 
adófizető, 9 szegény, 4 puszta, Tomaji Ferencnek 
7 adófizető, 7 szegény, 2 puszta, 3 szabados, 1534-
ben Tomaji Ferencnek 2 adófizető, 8 szegény, 
6 puszta, Tomaji Jánosnak 3 adófizető, 6 szegény, 
5 puszta, 1536-ban Tomaji Jánosnak és Káldi 
Ambrusnak 3 adófizető, 3 szegény, Tomaji Fe
rencnek 5 adófizető, 5 szegény, 1542-ben Tomaji 
Jánosnak 3 adófizető, 3 szegény, Török Bálintnak 

3 adófizető, 7 szegény, a hátralékjegyzék szerint 
(Nerhetffalw) Török Bálintnak 5 adófizető, 1545-
ben (Nemetfhfalw) Batthyány Ferencnek 2 adó
fizető, 8 szegény, Tomajnak és Németfalunak 
(Thomay et Nemetfalw) Tomaji Jánosnak 2 1/2 
adófizető, 3 szegény, 1548-ban Batthyányi Fe
rencnek 3 1/2 adófizető, Tomaji Jánosnak 2 adó
fizető, másik összeírás szerint (Nemethffalw) To
maji Jánosnak 10 adófizető, 11 szegény, 1 bíró
nak átengedett, 1549-ben (Nemetfalwa) Tomaji 
Jánosnak 10 adófizető, 5 új ház, 5 zsellér, 1550-
ben (Nemethffalw) Tomaji Jánosnak 10 adófizető, 
a hátralékjegyzék szerint nem fizetett 3 telek, 
2-ből meghaltak, 1-ből elmenekültek, 1553-ban 
Tomaji Jánosnak és Désházi Bertalannak 4 adó
fizető, 1554-ben a második összeíráskor Tomaji 
Jánosnak 5 adófizető, Litteráti Imrének 1 1/2 
adófizető, Magyar Bálintnak 1/2 adófizető, Dés
házi Bertalannak 3 adófizető, a hátralékjegyzék 
szerint Lengyel Baltazárnak van még 1/2 adó
fizető, 1555-ben Tomaji Jánosnak 4 adófizető, 
Litteráti Imrének 1 adófizető, Lengyel Baltazár
nak 1/2 adófizető, Désházi Bertalannak 2 1/2 
adófizető, 1556-ban (Nemetfalw) Litteráti Imré
nek 1 adófizető, a hátralékjegyzék szerint Tomaji 
Jánosnak 4 adófizető, Désházi Bertalannak 2 1/2 
adófizető, 1564-ben Désházi Bálintnak 1 adófizető, 
1 szolga, 1 szegény, Tomaji Jánosnak 5 adófizető, 
3 szegény, Magyar Bálintnak 1 adófizető, 3 sze
gény, Litteráti Imrének 4 szegény, 1566-ban (Le-
sentze Thomay Nemetfalwa) Magyar Bálintnak 
1 adófizető, Désházi Bálintnak 1 adófizető, Litte
ráti Imrének 1 adófizető, Németfaluban (Ne-
metffalw) Tomaji Jánosnak 3 1/2 adófizető, a 
hátralék jegyzék szerint Lesencetomajon és Né
metfaluban (Lesentzethomay Nemethfalu) Ma
gyar Bálint fizetett 1 forint 50 dénárt, Désházi 
Bálint 1 forint 50 dénárt, Litteráti Imre 1 forint 
50 dénárt, 1567-ben (Nemethfalw) Désházi Bálint
nak 5 adófizető, 2 puszta, 1 a . . ., 1569-ben és 
1570-ben az első összeíráskor (Nemethffalw) Dés
házi Bálintnak 6 adófizető, 6 szegény, 1 puszta, 
Litteráti Imrének 1 1/2 adófizető, 2 szegény, Ma
gyar Bálintnak 1 adófizető, 1 szegény, 1572-ben 
Magyar Bálintnak 1/2, Désházi Bálintnak 3 1/2, 
Litteráti Imrének 1 adófizető, 1582-ben és 1584-
ben Désházi Bálintnak 1 1/2 adófizető, 4 szegény, 
8 puszta, 1588-ban és 1594-ben Désházi Bálintnak 
2 adófizető, 4 szegény, 16 puszta telke van. 

1598-ban Kövesi Benedek özvegyének 8, Len
gyel Istvánnak 5, Litteráti (Martonfalvai) Imre 
özvegyének 5 házát írták össze. 

1609-ben (Nemethfalu) Bellanith Ferenc 1, több 
nemesnek 1/2, 161 . . . -ben és 1612-ben Bellanith 
(Bellavica) Ferenc özvegyének 1/2, Lengyel Já
nosnak 1/4 adófizető, 1613-ban (Nemettfalu) több 
nemesnek 3/4 adófizető, 4 puszta, 1 szabados 
telke van. 

Ettől kezdve Lesencetomajjal együtt van össze
írva. 

PUSZTATOMAJ 

1531-ben (Lesenchhethomay) Tomaji Jánosnak 
4 adófizető, 10 szegény, 6 puszta, 2 szabados, To
maji Ferencnek 6 adófizető, 6 szegény, 3 puszta, 
1 szabados, 1534-ben (Thomay) Tomaji Ferenc-
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nek 7 adófizető, 8 szegény, 3 szolga, Tornaji Já
nosnak 2 adófizető, 6 szegény, 2 szolga, 1536-ban 
az első összeíráskor Tomaji Ferencnek 6 adófi
zető, 4 szegény, 1 szolga, 2 puszta, Tomaji János
nak 1 adófizető, 3 szegény, Gyulaffy István 1 te
lek adójával hátralékban van, a második össze
íráskor Tomaji Ferencnek 6 adófizető, 4 szegény, 
2 puszta, 1 szolga, Tomaji Jánosnak 1 adófizető, 
4 szegény, Káldi Ambrusnak 1 adófizető, 2 sze
gény, Gyulaffy Istvánnak 1 adófizető, 3 szegény, 
1542-ben Török Bálintnak 4 adófizető, 7 szegény, 
Désházi Baltazárnak 1 adófizető, Tomaji Ferenc 
özvegyének 2 adófizető, 2 szegény, Tomaji Já
nosnak 1 adófizető, 2 szegény, 1545-ben Batthyá
nyi Ferencnek 1 adófizető, 8 szegény, 1548-ban 
az első összeíráskor Tomaji Ferencnek 2 adófi
zető, a második összeíráskor 2 1/2 adófizető, 
1/2 vendég (hospes) 3 újratelepített, 3 szegény, 
1549-ben 2 adófizető, 10 zsellér, a malomnak 5 
adófizető telke vah. 1550-ben Tomaji Imrének 2, 
Mezőlaki Ferencnek 1, Sárkány Ambrusnak 1 
1/2, Pethő Antalnak 1 adófizető, 1553-ban Tomaji 
Jánosnak 3 adófizető, 5 puszta, 8 szegény, 8 újra
telepített, 1554^ben (Thomay) Tomaji Jánosnak 
5 adófizető, Litteráti Imrének 2 adófizető, Len
gyel Baltazárnak 1/2 adófizető, Désházi Baltazár
nak 2 adófizető, 1555-ben Tomaji Jánosnak 3 
adófizető, Litteráti Imrének 1 1/2 adófizető, Len
gyel Baltazárnak 1/2 adófizető', Désházi Baltazár
nak 1 adófizető, Magyar Bálintnak 1 adófizető, 
a malomnak 5 adófizető, 1555-ben a második 
összeíráskor Tomaji Jánosnak 3 adófizető, Litte
ráti Imrének 1 1/2 adófizető, Lengyel Baltazár
nak 1/2 adófizető, Désházi Baltazárnak 1 adófi
zető, Magyar Bálintnak 1 adófizető, 1556-ban To
maji Jánosnak 3 adófizető, Litteráti Imrének 1 
adófizető, 1557-ben Magyar Bálintnak 1 1 / 2 adó
fizető, 4 puszta, 1564-ben (Lesence Tomay) Dés
házi Bálintnak 3 szegény, Tomaji Andrásnak 1 
adófizető, 1 szegény, 2 puszta, Magyar Bálintnak 
1 adófizető, Litteráti Imrének 1 adófizető, 1 pusz
ta telkét írták össze. Magyar Bálintnak malmai 
vannak a Lesencén 4 adófizető telekkel. 1566-ban 
az első összeíráskor (Lesenntzethomay) csak To
maji János szerepel 1 adófizető telekkel. A má
sodik összeíráskor Németfaluval együtt írták ösz-
sze és ekkor (Lesencze Thomay Nemetffalw) Ma
gyar Bálintnak 1 adófizető, 7 szegény, Désházi 
Bálintnak 1 adófizető, 4 szegény, Litteráti Imré
nek 1 adófizető, 1 szegény telke van. Külön sze
repel Lesencetomajon még Tomaji Jánosnak 
1 adófizető telke. 1567-ben Lesencetomajon és 
Németfaluban (Thomay et Nemethfalw) Magyar 
Bálintnak 1 adófizető, 7 szegény, Litteráti Imré
nek 1 adófizető, 7 szegény, Tomajon Désházi Bá
lintnak 1 1/2 adófizető, 5 szegény, 1569-ben és 
1570-ben Lesencetomajon Désházi Bálintnak 3 
adófizető, 5 szegény, 3 puszta, Litteráti Imrének 
1 adófizető, 2 szegény, Magyar Bálintnak 2 adó
fizető, 2 szegény, 1572-ben Litteráti Imrének 
3/4 adófizető, Désházi Bálintnak 1 1 / 4 adófizető, 
Magyar Bálintnak 1 adófizető telke van. 1574-
ben Désházi Bálint, Litteráti Imre és Lengyel Ist
ván birtoka puszta. 1576-ban Désházi Bálintnak 
1 adófizető, 1 zsellér, 1 újratelepített, 5 puszta, 
Lesencetomajon és Németfaluban (Nemetthffalw 
et Lesencethomay) Lengyel Istvánnak 1 1 / 2 adó
fizető, 2 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első ösz-

szeíráskor Lesencetomajon Désházi Bálintnak 1 
adófizető, 6 puszta, Németfaluban és Lesenceto
majon Litteráti, más néven Martonfalvi Imrének 
1 1 / 2 adófizető, 1 szegény, 1 puszta, Lengyel Ist
vánnak 1 adófizető, 2 szegény, 2 puszta, 1582-ben 
a második összeíráskor és 1584-ben Lesencetoma
jon Désházi Bálintnak 1 1 / 2 adófizető, 4 szegény, 
8 puszta, Németfaluban és Lesencetomajon (Ne-
metfalw et Lesencethomay) Mártonfalvai Imré
nek 2 adófizető, Lengyel Istvánnak 1 adófizető, 
2 szegény, 2 puszta, 1588-ban Lesencetomajon 
Désházi Bálintnak 2 1/2 adófizető, 6 ázegény, 
5 puszta, Németfaluban és Lesencetomajon Mar
tonfalvi Imrének 2 adófizető, 5 szegény, 4 puszta, 
Lengyel Istvánnak 1 adófizető, 4 szegény, 4 pusz
ta telke van. Ugyanennyit írtak össze 1594-ben is. 

A következő összeírás 1609-ből való. 1609-ben 
(Lesencze Thomay) Bellovics Ferencnek 1 adó
fizető- több nemesnek 1/2 adófizető, 1610-ben 
és 1612-ben (Lesenche thomay) Bellovics Ferenc 
özvegyének 1/2 adófizető, több nemesnek 1 adó
fizető telkét írták össze. 1613-ban Bellovics Fe
renc árváinak 1/2 adófizető, több nemesnek 3/4 
adófizető, 4 puszta háza van. Ekkor összeírták 
a Lesencén levő malmokat is. Molnár Pál, Raj ki 
István, Весе Gáspár, Imre Lőrinc egykerekű mái-
mainak 1/4—1/1/4 telke van, ifj. Molnár Pál 
malma puszta. 

1618-ban Lesencetomajon és Németfaluban (Le
senche Tomaj et Nemetfalu) Zádori Istvánnak 
és Bellovics Ferencnek 1/4 adófizető, 6 puszta, 
1 szabados, a Lengyel és Martonfalvi családnak 
1/2 adófizető, 7 puszta telke van. 

Egykerekű malmok a Lesencén: Molnár Mi
hálynak 1/4, Rajk Istvánnak 1/4 telekkel van 
malma. 1622-ben több nemesnek 1/2, Lengyel 
és Martonfalvi családnak 1/2 adófizető, 11 pusz
ta, 1626-ban (Lesencze Tornai cum Nemetfalu) 
2 1/4, 1635-ben és 1638-ban (Lesencze Tomay et 
Nemetfalu) 2, 1647/48-ban (Tomaj cum Nemet
falu) 2 adófizető telke van. 

1696-ban (Lesencze Tomay) több földesúr bir
toka. 9 jobbágycsaládnak 43 hold szántóföldje 
van, melybe 55 mérő magot vetnek, 3 1/2 hold 
szőlőjük 41 kapás és terem 30 akó bort. 

MONOSZLÓ 

1531-ben (Monoslo) Gyulaffy Istvánnak 2 adó
fizető, 10 szegény és puszta telke van. 1534-ben 
és 1536-ban Henyével együtt írták össze. 1542-
ben Gyulaffy István özvegyének, Litteráti Imré
nek, a monoszlai plébánosnak 1 forint, Gyulaffy 
Lászlónak 3 forint az adója. Ugyanezen évben 
az egytelkes nemesek is fizettek adót. Gáspár Fe
renc 2 forint, Szőke Pál 40 dénár, Cibak István 
1 forint, Nagy László 20 dénár, Köncs Miklós 
1 forint 20 dénár, Balassa Lukács 1 forint 50 dé
nár, Henger Ambrus 1 forint, Szőcs Barnabás 1 
dénár, Fülöp István 1 forint, Cibak János 1 fo
rint adót fizet. 
, 1543,-ban Litteráti Imrének van ugyan egy tel
ke, de ennek az adójával hátralékban van. 1548-
ban Cibak Jánosnak 2 telkét írták össze, de ott 
van a megjegyzés mellette, hogy a község fel
égetve. 
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1569-ben és 1570-ben Gyulaffy Miklósnak 3 
adófizető, 2 szegény, 1 puszta telke van. 1599-ben 
kilenc egytelkes nemes 5 forint 50 dénár, 1600-
ban 8 egytelkes nemes 2 forint adót fizet. 

1696-ban a nemeseknek 19 hold szőlőjük van. 

NEMESGULACS 

Köbölkútgulács vagy Felsőgulács és Alsógulács 
több alkalommal együtt van összeirva. 

1531-ben (Gwlach) teljesen puszta. 1536-ban 
Páhi Andrásnak 1 adófizető, 1 szegény telke van. 
1542-ben az egytelkes nemesi összeírásban is sze
repel. Ekkor Istvánfi Pál 16 dénár, Basa Gergely 
25 dénár, Páhi Bertalan 25 dénár, Kenései Márton 
16 dénár, Bicó Ferenc 1 forint, Péceli Péter 25 dé
nár, Istvánfi Tamás 50 dénár, Horváth György 20 
dénár, Istvánfi János 15 dénár adót fizet. 1545-
ben (Gwlach) Páhi Miklósnak 1/2 adófizető, 1 
szegény, Bicó Ferencnek 1 szegény telke van. A 
hátralékjegyzékben szerepel még Haramia Péter 
egy telek adójával. 1548-ban Bicó Ferencnek 1 
adófizető, 2 szegény, Basa Bálintnak 1 szegény, 
Haramia Péternek 1 adófizető, 1549-ben Haramia 
Péternek 1 adófizető, Bicó Ferencnek 1 adófizető, 
2 újratelepített, 1550-ben Haramia Péternek 1 
adófizető, Bicó Ferencnek 1 adófizető telkét írták 
össze. 1553-ban Bicó Ferencnek 2 szegény, 1 szol
ga, Haramia Péternek 1 szegény telke van. 1555-
ben Bicó Ferenc és Haramia Péter 1—1 telek után 
fizet. 1557-ben (Also Gwlacz) Bicó Ferenc birto
kát a török elpusztította. A hátrál ék jegyzékben 
szerepel még Gyulaffy János és László 2 telek 
adójával. 1598-ban (Gywlach) Bicó Kristófnak 11 
házát írták össze, de az adóval hátralékban van
nak. 

1599-ben összeírták az egytelkes nemeseket is. 
Sebők Farkas 1 forint, Bakai András 50 dénár, 
Olasz Péter 1 forint, Basa Bálint 50 dénár, özvegy 
Basa Andrásné 50 dénár, Bicó Bálint 50 dénár 
adót fizet. Ugyancsak szerepelnek az 1600. évi 
összeírásban is. 

1609-ben (Alsogulach) Bicó Kristófnak 2 adófi
zető, 1610-ben és 1611-ben több nemesnek 2 adó
fizető, 1613-ban (Gwlacz) több nemesnek 1 1/2 
adófizető, 1 szabados, 4 puszta, 1618-ban (Gulacs) 
1 1/2 adófizető, 4 szabados, 1626-ban, 1627-ben 1 
adófizető, 1635-ben, 1638-ban, 1639-ben és 1647/ 
48-ban 1/2 adófizető telke van. 

1696-ban több nemes birtoka. 13 jobbágycsa
ládnak 150 hold szántóföldje van, melybe 96 po
zsonyi mérő magot vetnek. 8 hold szőlőjük 82 
kapás és terem 144 akó bort. Helyre lehet állítani 
8 telket. 

NEMESVITA 

Egytelkes nemesi község. Először csak 1542-
ben találjuk meg az összeírásban. Ekkor Felső 
Bertalan 25 dénár, Györfi Lázár 20 dénár, Orbán 
Ambrus 20 dénár, Bol la Ferenc 1 forint, Tóth Pé
ter 16 dénár, Bolla Barnabás 1 forint, Kulcsár Pál 
1 forint 50 dénár, Bolla Osvald 20 dénár, Csányi 
Tamás 20 dénár, Bakics Pál 1 forint, Orbán Ger
gely 1 forint, Orbán Péter 10 dénár, Bolla Mihály 

20 dénár, Marton Demeter 50 dénár, Bálint Mik
lós 20 dénár adót fizet. 1548-ban (Vitha) Józsa Já
nosnak 1 szegény, Sári Ferencnek 1 szegény, 
1549-ben, 1550-ben, 1553-ban, 1554-ben és 1555-
ben Balázs porkolábnak 1 adófizető telke van. 
1564-ben (Wythan) Sári Ferencnek 2 1/2 szegény, 
1566-ban a második összeíráskor (Wytha) Sári 
Ferencnek 3 szegény, Örsi Benedeknek 1 puszta 
telke van. 

1599-ben az egytelkes nemesi összeírás szerint 
(Wytta) Kulcsár Lukács 1 forint, Bolla Bálint 50 
dénár, Bolla Máté 1 forint 50 dénár, Sári Lénárd 
50 dénár, ifj. Bolla Bálint 25 dénár, Korontáli Be
nedek 50 dénár, Salamon Imre 25 dénár, Varga 
Balázs 25 dénár, Kulcsár János 25 dénár, Vászolyi 
János 1 forint, Kovács György 25 dénár, Tóti Ber
talan 25 dénár, Simon András özvegye 50 dénár, 
Farkas István 20 dénár, István Mihály özvegye 
20 dénár, Bolla Gáspár 15 dénár, Uki Márton 20 
dénár, Pető Bálint 20 dénár adót fizet. 

1600-ban (Vittya) a községben 17 egytelkes ne
mes lakik. 1696-ban (Nemes Vitha) az egytelkes 
nemeseknek 6 hold szőlőjük 52 kapás és 30 akó 
bort terem. 

NI VÉGYVÖLGYE 

A rovásadó-összeirásban Nivegy község nem 
szerepel. 

ÓBUDAVÁR (BUDAVARI) 

1531-ben (Bwdawar) Horváth Jeromosnak 8 1/2 
adófizető, 12 szegény és puszta, 1534-ben (Bwda-
wary) 8 adófizető, 4 szegény, 5 puszta, 1 bírónak 
átengedett telke van. 1536-ban a második össze
írásban a veszprémi püspök birtokaként szerepel, 
ugyanannyi telke van, mint előző összeíráskor. 
1542-ben (Bwdawara) Horváth Péternek 3 adófi
zető, 9 szegény telkét írták össze. 1545-ben már 
az óbudai káptalan birtokaként írták össze 1 adó
fizető telekkel, de az adót nem fizették meg és 
ezért csak a hátralékjegyzékben szerepel 1548-
ban a káptalannak 1 adófizető, 2 szegény, 1549-
ben Bornemissza Pálnak 2 adófizető, 2 zsellér, l 
újratelepített, 1550-ben 2 adófizető telkét írták 
össze. Az 1552. évi összeírást csak a hátralék
jegyzékben találjuk meg, és ekkor Veszprém vá
rának tartozéka 2 adófizető telekkel. 1553-ban 
Bornemissza Pálnak 2 adófizető, 1554-ben a 
veszprémi püspöknek 2 adófizető, 1555-ben a 
püspöknek 2 adófizető, az egyházi nemeseknek 5 
adófizető, a püspök az adóval hátralékban van, 
1556-ban és 1557-ben a püspöknek 2 1/2 adófize
tő, 4 szegény, 2 puszta, 1564-ben (Bwdawar) 4 
adófizető, 2 szegény, 1 zsellér birtoka van. 1567-
ben a prépostság birtoka. 1569-ben királyi birtok, 
mely Komár várához tartozik 2 adófizető, 4 sze
gény, 1 zsellér, 2 puszta telekkel. 1574 és 1594 
között puszta. Újból csak 1609-ben írták össze 
Komár várának tartozékaként 1/2 adófizető te
lekkel. Hasonló a helyzet 1610-ben és 1612-ben 
is. 1613-ban a községben egy nemesi sessiót írtak 
össze, de ez is puszta. Többet nem írták össze. 
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ÖRS-FALUK 
(Boldogasszonyörs, Kisörs, Kővágóörs, 

Szölősörs) 

BOLDOGASSZONYÖRS 

A rovásadó-összeírásban csak az egytelkes ne
mesi összeírásban szerepel, Kisörs és Sóstókál kö
zött. 1542-ben (Boldogasson Ewrs) Boldogasz-
szonyörsön Kúti Balázs 20 dénár, Máté Pál 50 dé
nár, Móroc Benedek 25 dénár, Kántor Benedek 
2 forint, Móroc Baltazár 50 dénár, Kis Mihály 16 
dénár, Kántor János 1 forint, Györfi Tamás 90 dé
nár, Kása Ferenc 40 dénár, Kúti Ambrus 50 dé
nár, Gergely Pál özvegye 20 dénár, Kincses Bálint 
1 forint, Györfi Antal 1 forint, Erdő Péter 50 dé
nár, Bak Lukács 20 dénár, Finta Lukács 40 dénár, 
Kovács Péter 40 dénár, Tiborc István 20 dénár, 
Finta Miklós 10 dénár adót fizet. Ezeken kívül 
Boldai Tamásnak 1/2 adófizető telke van. 

KISÖRS 

Ma puszta a Kál-völgyben. 1542-ben (Kys Ewrs) 
Szász Mihály 2 forint, Kis Péter 25 dénár adót fi
zet. Csak egytelkes nemesek laktak a faluban, 
akik valószínűleg később egy másik faluba (ta
lán Kővágóörsre) költöztek. 

KÖVAGÓÖRS 

1531-ben (Ewrs) Vázsonyi Horváth Jeromos 1 
adófizető, 12 szegény és puszta, a nemeseknek 12 
szegény és puszta, 1534-ben (Kewwagoers) Hor
váth Jeromosnak 1 adófizető, Györfi Antalnak 1 
adófizető, 1536-ban (Kywago Ewrs) Horváth Je
romosnak 1 adófizető telke van. A többiek nem 
fizetnek, mert nemesek. 1543-ban (Kewagoers) a 
béli apátságnak 1 telke 1 forint adót fizet. 1545-
ben Horváth Péter 1 1/2, Györfi Antal 1, 1548-
ban Horváth Péter 1, Györfi Antal 2 telek után fi
zet. A községben van az almádi apátságnak 1 sze
gény telke is. A többit a török felégette. 1549-ben 
és 1550-ben Bakics Péternek 1 telkét írták össze. 

1553-ban (Kywagoers) puszta. 1554-ben újra 
1 telek fizet adót. 1555-ben (Kevagoewrs) a Czo-
bor családnak 3 adófizető, Bakics Péternek 1 adó
fizető, 1557-ben (Kewago Ewrs) a Czobor család
nak 12 1/2 adófizető, 1 bírónak átengedett, 5 sze
gény, 2 zsellér, a nemeseknek 3 adófizető telke 
van. Egy telek Tihany várának a fenntartására 
van rendelve. 1559-ben is Tihany várához 1 adó
fizető telek tartozik. 1564-ben puszta. Ettől kezd
ve csak az egytelkes nemesi összeírásokban talál
juk meg a községet. 1599-ben 26 nemes lakik a 
községben és az adójuk 11 forint 85 dénár. 

1696-ban (Kővágó Eörs) az egytelkes nemesek
nek 22 1/2 hold szőlőjük van, mely 189 akó bort 
terem. 

SZÖLŐSÖRS 

1531-ben (Zelews Ewrs) Szőlősörsön a fehérvári 
prépostságnak 5 1/2 adófizető, 10 szegény, 1 pusz
ta telke van. 1536-ban nem írták össze. 1542-ben 

a győri káptalannak 1 adófizető, 4 szegény, Cho
ron Andrásnak 5 szegény telkét írták össze. 1548-
ban felégetve és puszta. 1549-ben (Zelews Ewrs) 
Choron Andrásnak 3 adófizető, 6 zsellér, 1550-
ben 3 adófizető, 1553-ban (Zewleewrs) Chorön 
Jánosnak 2 1/2 adófizető, 1 szegény, 1554-ben 3 
adófizető, 1555-ben 2 adófizető, 1557-ben 3 1/2 
adófizető, 2 szegény, 1 zsellér, 2 újratelepített, 
1565-ben (Zölös Ewrs) 3 adófizető, 1567-ben (Ze-
lers) 2 1/2 adófizető, 2 szegény, 2 puszta, 2 újra
telepített, 1569-ben és 1570-ben (Zewlew Ewrs) 
4 1/2 adófizető, 1 újratelepített, 1 puszta, 1572-
ben 2 1/2 adófizető, 1 1/2 puszta telke van. Az 
összeírás után a török felégette. 1573-ban is puáz-
ta. 1574-ben (Zeoleosewrs) Choron Jánosnak 1/2 
adófizető, 3 szegény, 3 zsellér, 8 puszta, 1582-ben 
1/2 adófizető, 3 szegény, 2 zsellér, 9 puszta telke 
van. 1584-ben Nádasdi István és Balassi István 
birtokát a török felégette. 1595-ben összeírnak 
ugyan egy telket, azonban az összeírásban többet 
nem szerepel. 

PABAR 

1531-ben Tomaji Ferencnek 4 1/2 adófizető, 8 
szegény, 4 puszta, 2 szabados, Csabi Istvánnak 3 
adófizető, 2 szegény, 1534-ben Tomaji Ferencnek 
2 adófizető, 4 szegény, 6 puszta telke van. 

A rovásadó-összeírásban többet nem szerepel. 

PATAHAZA 

Lakosháza és Monostorapáti között van össze
írva 1548-ban, mint az almádi apátság birtoka, de 
ekkor már teljesen puszta. 

RÁKSO 

1531-ben (Rakso) Gyulaffy Istvánnak 2 adófize
tő, 8 szegény és puszta, 1534-ben 2 adófizetői 2 
puszta telke van. 1548-ban (Raxo) Gyulaffy Já
nosnak és Lászlónak birtoka puszta. 

Többet nem írták össze. 

RAPOSKA 

1536-ban (Raposka) Gyulaffy Istvánnak 10 adó
fizető, 8 szegény, 1/2 bírónak átengedett, 1542-
ben Gyulaffy Lászlónak 4 adófizető, 4 szegény, 
Gyulaffy Jánosnak 5 adófizető, 3 szegény, 3 pusz
ta, 1545-ben Gyulaffy Lászlónak 3 1/2 adófizető, 
6 szegény, Gyulaffy Jánosnak 3 1/2 adófizető, 4 
szegény, 1548-ban az első összeíráskor Gyulaffy 
Jánosnak 3 1/2 adófizető, Gyulaffy Lászlónak 
3 1/2 adófizető, a második összeíráskor Gyulaffy 
Jánosnak 3 adófizető, 6 szegény, Gyulaffy László
nak 3 adófizető, 5 szegény, 1 puszta, 1549-ben 
Gyulaffy Lászlónak 3 1/2 adófizető, 2 zsellér, 2 
újratelepített, Gyulaffy Jánosnak 6 adófizető, 
1 újratelepített, 1 puszta, Gyulaffy János malmá
nak 1 adófizető, 1550-ben Gyulaffy Lászlónak 
3 1/2 adófizető, Gyulaffy Jánosnak 6 adófizető, 
1553-ban Gyulaffy Lászlónak 3 adófizető, 2 szol
ga, 1 felégetett, Gyulaffy Jánosnak 3 adófizető, 
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4 szegény, 1554-ben Gyulaffy Lászlónak 3 adófi
zető, Gyulaffy Jánosnak 6 adófizető, 1555-ben 
Gyulaffy Lászlónak 3 adófizető, Gyulaffy Jánosné 
4 adófizető, 1557-ben Gyulaffy Jánosnak 4 adófi
zető, 3 szegény, Gyulaffy Lászlónak 3 adófizető, 4 
szegény, 1556-ban Gyulaffy Jánosnak 3 adófizető, 
Gyulaffy Lászlónak 4 adófizető, 1564-ben Gyulaf
fy Lászlónak 5 adófizető, 1 kocsis, 1 a provisor 
háza, 5 szegény, Gyulaffy Mihálynak 5 adófizető, 
1 szolga, 5 szegény, 1566-ban Gyulaffy Lászlónak 
4 adófizető, 5 szegény, 1 szolga, Gyulaffy Mihály
nak 4 adófizető, 5 szegény, 1 szolga, 1567-ben 
Gyulaffy Lászlónak 4 adófizető, 4 szegény, 2 újra
telepített, Gyulaffy Mihálynak 4 adófizető, 6 sze
gény, 1569-ben és 1570-ben Gyulaffy Mihálynak 
10 adófizető, 4 szegény, 4 újratelepített, 7 puszta, 
1572-ben Gyulaffy Mihálynak 7 adófizető, 1574-
ben Gyulaffy Györgynek 6 adófizető, 10 szegény, 
7 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első összeírás
kor Gyulaffy Györgynek 5 adófizető, 3 szegény, 
1 újratelepített, 2 szolga, 5 puszta, a második ösz-
szeíráskor és 1584-ben Gyulaffy Györgynek 5 
adófizető, 5 szegény, 1 újratelepített, 3 szolga, 6 
puszta, 1588-ban és 1594-ben Gyulaffy György
nek 3 1/2 adófizető, 1 szegény, 8 puszta telke 
van. 1596-ban az egykerekű malom adója 1 forint. 

1598-ban Gyulaffy Györgynek 7, Gyulaffy Les
tárnak 1, Horváth Jánosnak 7 háza van. 

1599-ben az egytelkes nemesek és a malom 2 
forint adót fizet. 

1609-ben több nemesnek 2 1/2, 1610-ben a 
Gyulaffy családnak 2 adófizető, 1613-ban a Gyu
laffy családnak 1 1 / 2 adófizető, 4 puszta, 1 szaba
dos, 1618-ban többi nemesnek 1 adófizető, 2 pusz
ta, 1622-ben, 1626—1627-ben 1 1/2 adófizető, 
1635-ben, 1638-ban és 1647-ben 2 adófizető telke 
van. 

1696-ban a nádor birtoka. 12 jobbágycsaládnak 
144 hold szántóföldje van, melybe 100 pozsonyi 
mérő magot vetnek. 4 hold szőlőjük 43 kapás és 
terem 66 akó bort. 

RENDES 

1531-ben Gyulaffy Istvánnak 7 adófizető, 12 
puszta és szegény, 1534-ben Sümegi Istvánnak 1 
adófizető, a sümegi plébánosnak 2 adófizető, Fe-
kecs Ferencnek 1 adófizető, 4 szegény, 1536-ban 
Fekecs Mihálynak 1 adófizető, 1 szegény, a süme* 
gi plébánosnak 1 adófizető, 1 szegény, 1542-ben 
Gyulaffy Lászlónak 3 adófizető, Litteráti Imrének 
2 adófizető, 4 szegény, 1545-ben Gyulaffy László
nak 1 adófizető, 2 szegény, Gyulaffy Jánosnak 
1/2 adófizető, Fekecs János özvegyének 1 adófi
zető, 2 szegény, 1548-ban Gyulaffy Istvánnak 1 
adófizető telke van. A községet a török ekkor el
pusztította, felégette. 1548-ban a második össze
íráskor Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető, 2 sze
gény, Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető, Litteráti 
Imrének 1 adófizető, Fekecs István özvegyének 
1 adófizető, a menekült nemeseknek 1 adófizető, 
1549-ben Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető, 3 zsel
lér; Ladányi Ferencnek 1 adófizető, Litteráti Im
rének 1 1/2 adófizető, 1 zsellér, Gyulaffy János
nak 1 adófizető, 1550-ben'Gyulaffy Lászlónak 1 
puszta, Ladányi Ferencnek V adófizető, Litteráti 
Imrének 1 1/2 adófizető, Gyulaffy Jánosnak 1 

adófizető, 1553-ban Gyulaffy Lászlónak 1 puszta, 
Fekecs Gergelynek 1 adófizető, 1 szegény,, Litte
ráti Imrének 1 adófizető, 1 szegény, Gyulaffy Já
nosnak 1 adófizető, 1554-ben Gyulaffy Jánosnak 
és Lászlónak 1 1/2 adófizető, Bekecs Gergelynek 
és Litteráti Imrének 1 1/2 adófizető, 1555-ben 
Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető, Ladányi Ferenc
nek 1 adófizető, Litteráti Imrének 1 1 / 2 adófize
tő, Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető, Fekecs Gábor
nak 1 1/2 adófizető, 1557-ben Gyulaffy Jánosnak 
és Lászlónak 1 1 / 2 adófizető, Fekecs Györgynek 
és Litteráti Imrének 1 1/2 adófizető, az 1556.!téVi 
hátralék jegyzék szerint a község puszta, 1564-*ben 
Gyulaffy Mihálynak és Lászlónak 2 adófizető, 1 
szegény, a menekült nemeseknek 3 allodium, a 
veszprémi püspöknek 1/2 adófizető, Litteráti Im
rének 1 adófizető, a veszprémi püspök egy-felek 
adójával hátralékban van, a második összeíráskor 
Gyulaffy Mihálynak és Lászlónak 1 adófizető, 2 
szegény, a menekült nemeseknek 2 allodium, a 
veszprémi püspöknek 1 adófizető, Litteráti Imré
nek 1 adófizető, 1567-ben Gyulaffy Lászlónak és 
Mihálynak 1 adófizető, a veszprémi püspöknek 
1 adófizető, Litteráti Imrének és Fekecs Gergely
nek 1 1/2 adófizető, 1569-ben és 1570-ben Litte
ráti Imrének 1 1 / 2 adófizető, 4 szegény, Gyulaffy 
Mihálynak 1 adófizető, 2 szegény, a veszprémi 
püspöknek 1 adófizető, 1 szegény, 1 újratelepí
tett. 1572-ben Litteráti Imrének 1 1/2 adófizető, a 
királynak 1/2 adófizető, Gyulaffy Mihálynak 1 
adófizető, 1574-ben Litteráti (Martonfalvai) Imré
nek 1 adófizető, 2 szegény, 1 zsellér, 1576-ban 
Litteráti Imrének 1 1/2 adófizető, 1 puszta, Gyu
laffy Györgynek 1 adófizető, 3 szegény és zsellér, 
a veszprémi püspöknek 1/4 adófizető, 2 szegény, 
1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor Litterá
ti Imrének 1 adófizető, 2 puszta, Gyulaffy György
nek 1 adófizető, 3 szegény és zsellér, a püspök
nek 3 puszta, 1582-ben a második összeíráskor és 
1584-ben Litteráti Imrének 1 adófizető, 3 puszta, 
Gyulaffy Györgynek 1 1/2 adófizető, 2 szegény, a 
püspöknek 3 puszta, 1588-ban és 1594-ben Litte
ráti Imrének 1 adófizető, 3 puszta, Gyulaffy 
Györgynek a birtoka puszta, a püspöknek 1/4 
adófizető, a menekült nemeseknek 1 adófizető tel
két írták össze. 

1598-ban a veszprémi püspöknek 4, Szili Ger
gelynek 2, Magasi Máténak 1, Gyulaffy Lestár
nak 1 háza van. 

1599-ben az egytelkes nemesek és a malmok 2 
forint adót fizetnek. 

1609-ben a püspöknek 1/2 adófizető telke van. 
1610-ben és 1613-ban a község puszta. 1638-ban 
és 1647/48-ban 1/4 telket írtak össze. 

1696-ban Szepezddel együtt ír ták össze. Több 
földesúr birtoka. A községben 7 jobbágy- és zsel
lércsaládnak 46 hold szántóföldje van, melybe 81 
pozsonyi mérő magot vetnek el. A 8 1/2 hö'í^ sző
lőjük 53 kapás és 76 akó bort, négy nemesnek 
5 1/2 hold szőlője, mely 28 kapás, 34 akó bort te
rem. Más községbelieknek 14 hold szőlőjük van. 

SÁSKA 

1531-ben (Sáska) Gyulaffy Istvánnak 8 adófize
tő, 6 szegény, 4 puszta, 1534-ben 3 1/2 adófizető, 
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4 szegény, 4 puszta, 1536-ban az első összeíráskor 
5 adófizető, 5 szegény, 1 a bírónak átengedett, a 
második összeíráskor 4 adófizető, 5 szegény, 1/2 
bírónak átengedett, 1542-ben (Saaska) Gyulaffy 
Lászlónak 4 adófizető, 3 szegény, Gyulaffy János
nak 1 adófizető telke van. Az 1548. évi összeírás 
szerint a község felégetve és puszta. 1554-ben 
Gyulaffy Jánosnak és Lászlónak 2 adófizető, 1556-
ban és 1557-ben Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető, 
Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető, 1557-ben az első 
összeíráskor Gyulaffy Jánosnak és Lászlónak 1 
adófizető, 1 szolga, 1 szegény, a második össze
íráskor Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető telke van. 
Az 1564. évi és 1566. évi összeírás szerint a köz
ség puszta. 

Többet nem írták össze. 

SZENT ANTALFA 

1531-ben (Zenthantalffalwa) a veszprémi püs
pöknek 2 adófizető, 10 szegény és puszta, több 
nemesnek 3 szegény, 1534-ben a püspöknek 2 1/2 
adófizető, a nemeseknek 1 adófizető, 1 szegény, 
1536-ban (Zenthantal) az első összeíráskor Hor
váth Jeromosnak 1 szegény, Egyed szigligeti por
kolábnak 1 adófizető, melynek adójával hátralék
ban van, a második összeíráskor Egyed porkoláb
nak 1 adófizető, Horváth Jeromosnak 1 szegény, 
a nemeseknek 2 adófizető telkük van. 

Ettől kezdve a községet csak az egytelkes ne
mesek összeírásában találjuk meg. 1542-ben 
(Zenthantalffalwa) Pálfi Gergely 1 forint, Szarka 
Ilona 10 dénár, Zólyomi Antal 1 forint, Zólyomi 
Vince 1 forint, Csapó Tamás 25 dénár, Nagy Gás
pár 2 forint, Csapó Ambrus 1 forint, Zólyomi 
Gergely 1 forint, Adorján Balázs 1 forint, Antalfi 
Barnabás 20 dénár, Szarka György 50 dénár, Vi-
dos Pál özvegye 10 dénár, Dobosi Pál 50 dénár 
adót fizet. 

1599-ben (Zent Anthalffalwa) Sólyom János 50 
dénár, a malom 50 dénár, Sólyom Mátyás 50 dé
nár, Sütő Bertalan 50 dénár, Füle Márton 50 dé
nár, Pálfi György 1 forint, Ihász Mihály 50 dénár, 
Nagy Bertalan 1 forint, Szarka Pál 1 forint adót 
fizet. 

1600-ban kilenc egytelkes nemes lakik a köz
ségben. 1696-ban (Antalfa) lakói takszás neme
sek. Van 1/2 hold szőlőjük, 65 kapás és terem 101 
akó bort. l-*-t 

SZENTBALÁZS 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 

SZENTBERECKFALVA 

Legtöbbször Árokfővel együtt van összeírva, 
mert a két község egészen közel feküdt egymás
hoz. 1531-ben a veszprémi püspöknek 7 1/2 adó
fizető, 12 szegény és puszta telke van. 1534-ben 
és 1536-ban nincs összeírva. 1542-ben (Zenthbe-
recz falwa) a veszprémi püspöknek 1 adófizető, 
4 szegény telkét írták össze. Ugyanezen évben a 
püspök egyházi nemeseit is. Ekkor Janka István 
16 dénár, Horváth Jeromos 10 dénár, Szőcs Berta

lan özvegye 6 dénár, Árokfői Balázs 50 dénár, 
Árokfői Gáspár 1 forint, Árokfői Domonkos 50 
dénár adót fizet. 

1543-ban (Zenthbereckfalwa et Arokffe) Szent-
bereckfalván és Árokfőn a püspöknek 5 adófizető' 
telke van, de az adójával hátralékban van. 1548-
ban összeírtak ugyan Szentbereckfalván 3 telket, 
de ott van a megjegyzés mellette, hogy a török 
felégette. (Arokfe Zenthbereckfalwa) Ároktőn és 
Szentbereckfalván Paksi János veszprémi kapi
tánynak a két községben 1 adófizető, az egyházi 
nemeseknek 7 1/2 adófizető telke van. Újból csak 
1553-ban és 1555-ben írták össze, de a községben 
ekkor már csak egy telek van. 

SZENTJAKABFA 

1531-ben (Zenthjacab) a veszprémi püspöknek 
6 adófizető, 12 szegény és puszta, 1 szabados, 
1534-ben (Zentiacab) 5 adófizető, 4 szegény, 3 
puszta, az egyházi nemeseknek 1 adófizető, 1 
szegény, 1536-ban (Zenth Jacabffalwa) a püspök
nek 5 1/2 adófizető, 5 szegény, 1/2 bírónak áten
gedett telke van, a többi az egyházi nemeseké. 
1542-ben a püspöknek 4 1/2 adófizető, 4 szegény 
telkét írták össze. Az 1543. évi hátralékjegyzék 
szerint Dörögdi János 1, a püspök 1 telek adójá
val hátralékban van. 1548-ban a veszprémi kápta
lannak 1 adófizető, a második összeírás szerint 
2 adófizető, 1 újratelepített, 2 szegény telke van. 
1549-ben (Zent Jakabffalwa) Paksi János veszpré
mi várnagynak 4 adófizető, 2 újratelepített telkét 
írták össze, de adóhátralékban vannak. 1550-ben 
szintén Veszprém várának tartozéka 4 adófizető 
telekkel. 1553-ban puszta. Az 1552. évi adóhátra
lékát 1555-ben írták össze és ekkor a községnek 
4 adófizető telke van. 1554-ben és 1555-ben az el
ső összeíráskor a püspöknek 3 adófizető, az egy
házi nemeseknek 1 adófizető, a második össze
íráskor a veszprémi várnagynak 4 adófizető telke 
van. Az 1555. évi adóval még 1556-ban is hátra
lékban vannak. 1557-ben a püspöknek 4 adófize
tő, 3 szegény, az egyházi nemeseknek 1 adófizető, 
1564-ben (Zenth Jakabfalwa) a püspöknek 3 adó
fizető, 1/2 szegény, az egyházi nemeseknek 3 
adófizető, 1566-ban (Zenthiakabffalwa) a püspök
nek 3 adófizető, az egyházi nemeseknek 3 adófi
zető, 1567-ben (Zenth Jakabfalwa) ugyanannyi, 
1569-ben, 1570-ben a püspöknek 3 adófizető, 3 
szegény, 2 puszta, az egyházi nemeseknek 3 adó
fizető, 1572-ben a püspöknek 2 adófizető, 1574-
ben és 1576-ban (Zenth Jacabfalwa) a püspöknek 
1 1 / 2 adófizető, 3 szegény, 3 zsellér, 10 puszta, 
1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor (Zenth 
Jacabfalwa) a püspöknek 1 1 / 2 adófizető, 4 sze
gény, 12 puszta, a második összeíráskor és 1584-
ben (Zentiacapfalwa) a püspöknek 2 adófizető, 
3 szegény, 11 puszta, 1588-ban és 1594-ben (Zent 
Jacabfalwa) a püspöknek 2 adófizető, 7 szegény, 
3 egyházi nemesi, 10 puszta telke van. 1596-ban a 
püspök egyházi nemesei 1 forint 80 dénár adót 
fizetnek. 

Üjból csak 1609-ben írták össze, ekkor a püs
pöknek 1 adófizető, 1610-ben és 1612-ben 1/2 
adófizető, 1613-ban 1/2 adófizető, 1 szabados, 6 
puszta, 1618-ban 1/2 adófizető, 1 szabados, 4 
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puszta, 1622-ben 1 adófizető, 1626—1627-ben és 
1647-ben (Szent Jakabfalva) 1/2 adófizető telke 
van. 

1696-ban (Szent Jakabfa) a püspöknek birtoka. 
10 jobbágycsaládnak 34 hold szántóföldje van, 
melybe 55 mérő magot vetnek, 6 hold szőlőjük 30 
kapás és terem 62 akó bort. 

SZIGET 

A rovásadó-összeírásban nem szerepel. 

SZIGLIGET 

1531-ben (Zygeth) Szigligeten Lengyel János
nak 15 adófizető, 9 szegény, 9 szabados, 2 puszta, 
1534-ben 12 adófizető, 8 szegény, 9 szolga, Újfa
luban (Wyfalw) 4 adófizető, 3 szegény, 3 puszta 
telke van. 1536-ban nincs összeírva. 1542-ben 
(Zeglygeth) Szigligeten Török Bálintnak 6 1/2 
adófizető, (Wyfalw) Újfaluban szintén 4 adófizető 
telke van. 1544-től kezdve a Lengyel család bir
tokaként van összeírva és ettől kezdve már csak 
egy Szigliget szerepel, úgy látszik, a régi Szigli
get község lakói is a vár védelme alá, Újfaluba 
költöztek. 1544-ben 4 adófizető, 1546-ban 1 adófi
zető, 1548-ban 4 adófizető, 1549-ben 4 1/2 adófi
zető, 1553-ban 2 adófizető, 2 felégetett, 2 1/2 sze
gény, 1555-ben 4 1/2 adófizető telke van. 1557-
től kezdve Magyar Bálint bir tokaként szerepel. 
1557-ben (Zeglygeth) 5 adófizető, 1/2 bírónak át
engedett, 4 szegény, 3 szolga, az adóval hátralék
ban vannak, 1559-ben 5 adófizető, de az adóval 
ekkor is hátralékban vannak, 1564-ben 5 adófize
tő, 1570-ben Lengyel Istvánnak 4 adófizető, 3 
zsellér, 1572-től 1588-ig puszta, 1588-ban 2 újra
telepített telke van. 1696-ig nincs összeírva. 

1696-ban a községben 40 zsoldos katona lakik, 
akiknek 27 1/2 hold szőlőjük van, mely terem 
529 akó bort. 

TAGYON 

1531-ben (Tagion) a veszprémi püspöknek 10 
adófizető, 8 szegény, és puszta, a bakonybéli 
apátságnak 2 adófizető, 4 szegény és puszta, 1534-
ben (Thagyon) a püspöknek 4 adófizető, 2 sze
gény, 1 puszta, az egyházi nemeseknek 6 adófize
tő, 1 szegény, a bakonybéli apátságnak 7 adófize
tő, 1 puszta telke van. 1536-ban (Thagion) a 
veszprémi püspöknek 2 1/2 adófizető, 2 szegény, 
a bakonybéli apátságnak 1 adófizető, 1 szegény, 
1542-ben a püspöknek 2 adófizető, 5 szegény tel
két írták össze. 1542-ben a következő egyházi ne
mesek: Ágoston Lőrinc 50 dénár, Adorján Ger
gely 1 forint, Ambrus Benedek 50 dénár, Ambrus 
Péter 1 forint, Antal Péter özvegye 1 forint adót 
fizet. Az 1543. évi hátralékjegyzék szerint a püs
pök 5 telek adójával hátralékban van. 1548-ban 
Paksi János veszprémi kapitánynak 1 adófizető és 
szegény, az egyházi nemeseknek 3 adófizető, 1 
újratelepített, 2 szegény telke van. A megjegyzés 
szerint a községet a török felégette. 1549-ben a 
veszprémi várnak (Paksi Jánosnak) 2 adófizető, 3 
zsellér, 2 újratelepített, a tagyoni plébános mal
mának 1 adófizető, az egyházi nemeseknek 5 adó

fizető telkét írták össze. A hátrál ék jegyzék ben is 
szerepelnek, tehát az adót nem fizették meg. Ezen 
jegyzékben szerepel még Paksi János jobbágyai
nak malma 1 adófizető telekkel. 1550-ban (Ta-
gyon) a veszprémi várnak 2 adófizető, az egyházi 
nemeseknek 5 adófizető telke van. 1553-ban a vár 
birtoka puszta. Az 1552. év hátralékjegyzék, 
1555-ben készült, ebben a várnak 2 szegény telke 
van. 1554-ben a várnak 3 adófizető, az egyházi 
nemeseknek 5 adófizető, 1555-ben az első össze
íráskor a várnak 2 adófizető, a nemeseknek 5 
adófizető, a második összeíráskor a várnak 2 adó
fizető, a plébános malmának 1 adófizető, Paksi 
István jobbágyi malmának 1 adófizető, az egyhá
zi nemeseknek 5 adófizető telke van. Az adót 
még 1556-ban sem fizették meg. 1557-től kezdő
dően a püspök birtokaként van összeírva, de ez 
nem jelenti, hogy ténylegesen is az övé. Ekkor a 
püspöknek 2 adófizető, 4 szegény, az egyházi ne
meseknek 4 adófizető, 1 szegény, 1564-ben a püs
pöknek 2 adófizető, az egyházi nemeseknek 6 
adófizető, 1566-ban a püspöknek 1 adófizető, az 
egyházi nemeseknek 6 adófizető, Gyulaffy László
nak 1 adófizető telke van. 1567-ben a török telje
sen elpusztította. 

1569-ben és 1570-ben a püspöknek 1 adófizető, 
Gyulaffy Mihálynak 1 adófizető, 4 puszta, az egy
házi nemeseknek 6 adófizető, 1572-ben a püspök
nek 1 adófizető, Gyulaffy Mihálynak 1/2 adófize
tő, 1574-ben a püspöknek 1 adófizető, 1 puszta, 1 
újratelepített telkét írták össze. 1576-ban újra 
puszta község. 1578-ban és 1582-ben az első ösz-
szeíráskor a püspöknek 1 adófizető, 3 puszta, 
1582-ben a második összeíráskor és 1584-ben a 
püspöknek 1 adófizető, 1 szegény, 3 puszta, 1588-
ban (Thagyon) a püspöknek 1/2 adófizető, az 
egyházi nemeseknek 7 adófizető, 2 puszta telke 
van. 1594-ben a község újból puszta. 1599-ben az 
egytelkes nemesek és malmok 4 forint adót fizet
nek. 

Újból csak 1609-ben írták össze. 1609-ben, 
1610-ben, 1612-ben 1/2 adófizető, 1613-ban (Tá
gan) 1/2 adófizető, 6 puszta, 1618-ban (Tagian) 
1/4 adófizető, 7 puszta, 1622-ben 1/2 adófizető, 
1626—1627-ben, 1638-ban 3/4 adófizető, 1647-
ben, 1648-ban 1/4 adófizető telek van a község
ben. 

1696-ban (Tagyon) több földesúr birtoka. 8 job
bágycsaládnak 60 hold szántóföldje van, melybe 
103 pozsonyi mérő magot vetnek. 11 1/2 hold 
szőlőjük 71 kapás és 150 akó bort terem. Más 
községbelieknek, a szentantal fali és tagyoni sző
lőhegyen 60 hold szőlőjük van. 

TAPOLCA 

1531-ben (Tapolcha) a lövöldi karthauzi kolos
tornak 24 adófizető, 30 szegény, 6 szabados, 5 
puszta, a plébánosnak 8 szegény telke van. A tö
rök ekkor már végigpusztította a Balaton környé
két, és ezért találunk Tapolcán is puszta telkeket. 
1534-ben a kolostornak 40 adófizető, 30 szegény, 
12 puszta, 6 szolga, 1536-ban a kolostornak 32 
adófizető, 22 szegény, 8 szolga, 10 puszta, 1 bíró
nak átengedett, a malomnak 1 adófizető, a plébá
nosnak 2 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 1542-ben 
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(Oppidum Tapolcza) 30 adófizető, 36 szegény, 14 
puszta telket írtak össze. 1545-ben (Thapolcha) a 
lövöldi priornak csak 11 adófizető telke van, de 
ezen évben tulajdonosnak szerepel még az össze
írás szerint Litteráti, más néven Martonfalvai Im
re szigligeti várnagy is. Az ő birtokában 1 adó
fizető, Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető telke van. 
1549-ben a kolostornak 30 adófizető, 3 szolga, 14 
újratelepített, 18 zsellér, a kolostor malmának 2 
adófizető, 1550-ben a kolostornak 30 adófizető, 
mely után 9 forint adót megfizetett, de hátralék
ban van 12 telek adójával, 2 telekből a jobbá
gyok elmenekültek és meghaltak, 6 szegény, 1 
puszta telke van. 

1552-től kezdve Tapolca is kétfelé adózó terü
let. A karthauziak birtokát a veszprémi püspök 
László priortól 1554-ben bérbe veszi és a birtok a 
kolostor pusztulása után a püspök kezén is ma
rad. Ettől kezdve a püspök birtokaként szerepel. 
1553-ban 5 adófizető, 1554-ben 17 adófizető, 
1555-ben az első összeíráskor 12 1/2 adófizető, a 
második összeíráskor 30 adófizető, a malomnak 
2 adófizető, 1557-ben 14 adófizető, 1 bírónak át
engedett, 9 szegény, 4 szolga, 1564-ben (Tapw-
cha) 17 adófizető, 9 szegény, 8 zsellér, a malom
nak 3 adófizető telke van. 

1566-ban a püspök birtoka pusztaként van ösz-
szeírva. 

1569-ben és 1570-ben (Thapolcza) a püspöknek 
4 adófizető, 8 újratelepített, 6 szegény, 6 puszta, 
1572-ben 16 adófizető telket írtak össze, de az 
összeírás után a török felégette. 

Ezen időtől kezdve a tapolcai jobbágyoknak 
királyi kiváltságlevelük van. 

1574-ben a püspöknek 4 adófizető, 1576-ban 3 
adófizető, 15 szegény, és zsellér, 12 szolga és sza
bados, 32 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor 3 adófizető, 15 szegény és zsellér, 12 
szolga és szabados, 32 puszta, a második össze
íráskor és 1584-ben 2 1/2 adófizető, 16 szegény 
és zsellér, 13 szolga és szabados, 11 újratelepített, 
34 puszta telke van. 

1581-ben a tapolcaiak tiltakoznak a király előtt, 
hogy Lengyel István szigligeti kapitány Tapolcát 
a várához akarja kapcsolni. 

1588-ban és 1594-ben a püspöknek 2 1/2 adófi
zető, 20 szegény és zsellér, 12 szolga és szabados, 
45 puszta telke van. 1598-ban (Tapolcza) a veszp
rémi püspök szabad jobbágyainak 51, a plébános
nak 10 háza van. 1609-ig nem írták össze. 1609-
ben a püspöknek 9 adófizető, 1610-ben és 1612-
ben 5 adófizető, 1613-ban (Oppidum Tapolcza) 
4 1/2 adófizető, 4 puszta, 1618-ban 2 adófizető, 
11 puszta, 2 szabados, 14 ház felégetve Szent 
György ünnepe körül, 1622-ben 2 1/2 adófizető, 
16 puszta, 1626-ban, 1627-ben 5 adófizető, 1635-
ben és 1638-ban 5 adófizető, 1647— 1648-ban 4 1/2 
adófizető telke van. 

1696-ban a kalocsai érsek birtoka. 54 jobbágy
családnak 462 hold szántóföldje van, melybe 442 
pozsonyi mérő magot vetnek. A 49 1/2 hold sző
lőjük 483 kapás és terem 852 akó bort. 

TÖREK 

Az összeírásban két Törek szerepel; Alsó- és 
Felsőtörek, Felsőtörek azonos Egyházastörekkel. 

Több alkalommal a két Törek együtt van össze
írva. 

1531-ben (Tewrek) Sárkány Jánosnak 10 pusz
ta, 1534-ben 1 adófizető, Felsőtöreken (Felsw The-
rek) 1 1/2 adófizető telke van. 1542-ben az egy-
telkes nemesi összeírás szerint Alsó- és Felsőtö
reken (Also felsew Therek) Töreki János 1 forint, 
Foki György 1 forint, Pálfi Bálint 50 dénár, Józsa 
Bálint 1 forint, Vitai Lukács 80 dénár, Antal Mik
lós 1 forint adót fizet. 1545-ben (Thewrek) a ne
meseknek két szegény telküket írták össze. Az 
1545. évi második rovásadó-összeírás hátralék
jegyzéke szerint Töreken Csöglei Mihálynak még 
1 adófizető telke van. 

1548-ban (Teereek) Töreken Csöglei Mihálynak 
1 puszta, 1 szegény, Alsótöreken (Alsotherek) 
Csöglei Jánosnak 1 adófizető, 1549-ben Egyházas-
töreken (Eghazas Terek) Józsa Jánosnak 1 adófi
zető, 1 újratelepített, 1550-ben (Egihazas Terek) 
Józsa Jánosnak 1 adófizető telkét írták össze. 
1553-ban mind a két Törek pusztaként szerepel. 
1555-ben újból összeírják. Ekkor (Thewrek) Me
zőlaki Ferencnek 1/2 adófizető, Pethő Antalnak 1 
adófizető, a második összeírás szerint a Józsa 
családnak 1 adófizető, 1557-ben 2 adófizető, 1564-
ben Töreken Halápi Péternek 1 adófizető, 2 sze
gény, 1566-ban 1 adófizető, 1 szegény, azonkívül 
a második összeíráskor a zalavári apátságnak 1 
szegény, 1572-ben Halápi Péternek 2 adófizető, 
1574-ben (Theorek) Halápi Péternek 1/4 adófize
tő, 2 puszta, 1576-ban, 1578-ban és 1582-ben Te-
kenyei Pálnak 1 puszta, 2 felégetett, 1582-ben a 
második összeíráskor, 1584-ben, 1588-ban és 
1594-ben Dereskei Jánosnak 1/4 adófizető, 2 
puszta telkét írták össze. 

1599-ben (Alsothörek) az egytelkes nemesi ösz-
szeírás szerint Alsótöreken Töreki Mihály 10 dé
nár, Molnár István özvegye 1 forint, Vida Péter 
10 dénár, Töreki János 20 dénár, Krát Ambrus 
özvegye 50 dénár, Csala Pál 20 dénár, Sári Bálint 
25 dénár, Felsőtöreken (Feolseo thorek) Patkó Pál 
1 forint, Töreki György özvegye 25 dénár adót fi
zet. 

1598-ban (Theörek) Sárkány Miklósnak 2, Pat
kó Jánosnak 1 háza van. 1600-ban Alsótöreken 8, 
Felsőtöreken 3 egytelkes nemesi család lakik. 

A rovásadó-összeírásban többet nem szerepel. 

UZSA 

A rovásadó-összeírásban szintén több Uzsa sze
repel. Valószínűleg nem is egy, hanem két köz
ségről van szó, az egyik a szent léi eki rom körül, 
a másik pedig a sümeg—tapolcai vasútvonaltól 
keletre Uzsa-pusztánál a völgyben, vagy népies 
nevén a Kilencház körül terülhetett el. 

1531-ben (Wsa) Uzsai Jánosnak 10 adófizető, 3 
elhagyott, 2 szabados, a veszprémi püspöknek 3 
adófizető, 4 puszta, 2 elhagyott, Hosszútóti 
Györgynek 13 adófizető, 6 szegény, 4 puszta, 6 
szabados, 1534-ben a veszprémi püspöknek 5 adó
fizető, 6 szegény, 8 puszta, 2 szolga, Hosszútóti 
Györgynek 7 1/2 adófizető, 7 szegény, 2 szolga, 6 
puszta, Hosszútóti Miklósnak 4 adófizető, Uzsai 
Jánosnak 4 adófizető, 7 szegény, 10 puszta, 1536-
ban Püspökuzsán a püspöknek 5 adófizető, 4 sze-
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gény, 1/2 bírónak átengedett, Középuzsán Uzsai 
Jánosnak 2 adófizető, 3 szegény, 4 puszta, 3 szol
ga, 1542-ben Püspökuzsán 5 adófizető, Szentlélek -
uzsán Hosszútóti Farkasnak 4 adófizető, Hosszú-
tóti Lászlónak 1 adófizető, Hosszútóti Sebestyén
nek 1 adófizető, Hosszútóti Lázárnak 2 adófizető 
telke van. 1542-ben (Érned Wsa) az ernyeduzsai 
egy telkes nemesek; Nemes Miklós 50 dénár, Ne
mes Lukács 20 dénár, Nemes János 60 dénár adót 
fizet. 1545-ben (Wsa) Uzsán Uzsai Jánosnak 2 adó
fizető, 7 szegény, 3 puszta, (Alsowsa) Alsóuzsán 
Hosszútóti Lászlónak 1 adófizető, 4 szegény, 
Hosszútóti Sebestyénnek 1 adófizető, 2 szegény, 
Hosszútóti Farkasnak 2 adófizető, 4 szegény (Usa) 
Uzsán a püspöknek 3 1/2 adófizető, 7 szegény, a 
második összeíráskor (Alsowsa) Alsóuzsán Hosz-
szútóti Farkasnak 4 adófizető, Hosszútóti Sebes
tyénnek 1 adófizető, Hosszútóti Lászlónak 2 adó
fizető, (Gasparwsa) Gáspáruzsán Uzsai Jánosnak 
2 adófizető, (Pyspekwsa) Püspökuzsán a püspök
nek 4 adófizető, (Janoswsa) Jánosuzsán Uzsai 
Jánosnak 2 adófizető, (Hostothy Wsa) Hosszú-
tótiuzsán Hosszútóti Lázárnak 3 adófizető tel
két írták össze. Uzsai János és Hosszútóti Lá
zár az adóval hátralékban vannak. 1548-ban (Ke-
sepwsa) Középuzsán Uzsai Jánosnak 2 adó
fizető, 1 felégetett, 4 puszta, 2 szegény, (Hos-
tothyusa) Hosszútótiuzsán Hosszútóti Farkasnak 2 
adófizető, 1 puszta, 1 szegény, a plébánosnak 1 
adófizető, Hosszútóti Lászlónak 1 adófizető, 1 
puszta, 3 szegény, Hosszútóti Lázárnak és Sebes
tyénnek 3 adófizető, 1 puszta, 1 szegény, 1549-
ben (Wsa) Uzsán Uzsai Jánosnak 1 adófizető tel
két írták össze. A hátralékjegyzékben megtalál
juk még (Zenthlelek Usaya) Szentlélekuzsát, hogy 
Hosszútóti Farkasnak 3 adófizető, Hosszútóti 
Lászlónak 2 adófizető, és (János Usaya) János-
uzsát, hol Hosszútóti Jánosnak 1 adófizető telke 
van. 

1550-ben (Wsa) Uzsán Hosszútóti Farkasnak 3 
adófizető, Uzsai Ferencnek 1 adófizető, Uzsai Já
nosnak 1 adófizető, 1553-ban (Usa) Uzsai János 
özvegyének 1 adófizető, 9 újratelepített, Szentlé-
lekuzsán (Zenthlelekwsaya) Hosszútóti Farkasnak 
2 1/2 adófizető, 1/2 szegény, 3 puszta, Hosszútóti 
László özvegyének 1 adófizető, 4 puszta, Hosszú
tóti Sebestyénnek 2 szegény, 2 puszta, 1554-ben 
az első összeíráskor Szentlélekuzsán (Zenthlelek
wsaya) Hosszútóti Farkasnak 2 1/2 adófizető, 
Hosszútóti László özvegyének 1 adófizető, a má
sodik összeíráskor Szentlélekuzsán Hosszútóti 
Farkasnak 4 adófizető, Hosszútóti Sebestyénnek 2 
adófizető, Hosszútóti László özvegyének 4 adófi
zető, 1555-ben az első összeírás szerint Szentlé
lekuzsán (Zentlelek Wsaya) Hosszútóti Farkasnak 
4 adófizető, Hosszútóti Sebestyénnek 2 adófizető, 
Hosszútóti László özvegyének 4 adófizető, a má
sodik összeíráskor (Usa) Uzsán Litterati György
nek 1 adófizető, Szentlélekuzsán (Zentlelek Wsa
ya) Hosszútóti Farkasnak 3 adófizető, Hosszútóti 
Györgynek 3 adófizető, Hosszútóti Ambrusnak 1 
adófizető, Hosszútóti Lászlónak 2 adófizető, 1556-
ban (Wsa) Uzsán Litterati Györgynek 1 adófizető, 
Szentlélekuzsán Hosszútóti Ambrusnak 1 adófize
tő, 1557-ben Litterati György birtoka puszta, 
Szentlélekuzsán Hosszútóti Farkasnak 2 adófizető, 
3 szegény, Hosszútóti Györgynek 2 adófizető, 3 

szegény, Hosszútóti Ambrusnak 1 adófizető, 3 
szegény, 1564-ben Szentlélekuzsán (Zenth Lelek 
Wsaia) Hosszútóti Farkasnak 4 adófizető, 1 szol
ga, Hosszútóti Imrének 4 adófizető, 4 szegény, 
Hosszútóti Ambrusnak 2 adófizető, 2 szegény, 1 
puszta, Choron Jánosnak 5 adófizető, 6 puszta, 
Szentlélekuzsán Hosszútóti Imrének 8 adófizető, 
3 menekült, 2 puszta, 4 szegény, Uzsán Choron 
Jánosnak 3 1/2 adófizető, 4 szegény, 3 puszta, 
1567-ben Szentlélekuzsán Hosszútóti Ambrusnak 
és Farkasnak 9 adófizető, 6 szegény, 2 puszta, 
Felsőuzsán (Felsew Wsa) Choron Jánosnak 5 adó
fizető, 2 menekült nemesi, 4 szegény, 1 puszta, 
1570-ben Szentlélekuzsán Hosszútóti Farkasnak 2 
adófizető, 3 szegény, 1 puszta, Hosszútóti Imré
nek 1/4 adófizető, 4 szegény, Hosszútóti Ambrus
nak 1 1/4 adófizető, 4 szegény, Uzsán Choron 
Jánosnak 6 adófizető telkét írták össze, de ott 
van a megjegyzés mellette, hogy mind a két bir
tok puszta. 1572-ben újra összeírták ugyan, de 
csak a töröktől felégetett községek között. 1574-
ben Szentlélekuzsán (Zenthlelekwsaya) Hosszútó
ti Farkasnak 1 1 / 2 adófizető, 1 szegény, 3 zsellér, 
3 puszta, Hosszútóti Jánosnak 1 szegény, 3 zsel
lér, 3 puszta, Hosszútóti Ambrus özvegyének 1 
adófizető, 3 szegény, 2 puszta, Uzsán Choron Já
nosnak 1 adófizető, 3 szegény, 1 felégetett, 1 
puszta, 1576-ban Szentlélekuzsán Hosszútóti Far
kas özvegyének 1/4 adófizető, 1 szegény, 7 pusz
ta, Hosszútóti Ambrus özvegyének és Kristófnak 
1/4 adófizető, 3 szegény, 5 puszta, Uzsán Choron 
Jánosnak 1 adófizető, 4 szegény, 1 felégetett, 5 
puszta, 1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 
Szentlélekuzsán Hosszútóti Farkas özvegyének 
1/2 adófizető, 4 szegény, 4 puszta, Hosszútóti Já
nosnak 1/4 adófizető, 8 puszta, Hosszútóti Amb
rus özvegyének és Kristófnak 1/4 adófizető, 1 
szegény, 7 puszta, Uzsán Choron Jánosnak 1 adó
fizető, 3 szegény, 2 puszta, 1582-ben a második 
összeíráskor és 1584-ben Hosszútóti Farkas özve
gyének 1/2 adófizető, 4 szegény és zsellér, 4 
puszta, Hosszútóti Jánosnak 1/4 adófizető, 8 
puszta, Hosszútóti Ambrus özvegyének és Kris
tófnak 1/4 adófizető, 1 allodium, 6 puszta, Uzsán 
Choron Jánosnak 1 1/2 adófizető, 2 szegény, 6 
puszta, 1588-ban és 1594-ben Szentlélekuzsán 
Hosszútóti Farkasnak 1/2 adófizető, 5 szegény és 
zsellér, 3 puszta, Hosszútóti Jánosnak 1/4 adófi
zető, 8 puszta, Hosszútóti Miklósnak 1/4 adófize
tő, 2 szegény és zsellér, 7 puszta, Bazsó György
nek 1/4 adófizető, 3 szegény, 6 puszta, Semptei 
János özvegyének 1 szegény, és puszta, más ne
meseknek 3 puszta, Uzsán Nádasdi Kristóf özve
gyének és Balassi Istvánnak 1 adófizető, 8 sze
gény és zsellér telkét írták össze. Újból csak 
1613-ban írták össze. Ekkor Szentlélekuzsán 
(Zentlelekusa) több nemesnek 2 adófizető, 2 pusz
ta, 1618-ban (Zentlelek Usa) Szentlélekuzsán több 
nemesnek 1/2 adófizető, 1 nemesi curia, 5 puszta, 
1622-ben 1/2 adófizető telke van. 

A rovásadó-összeírásban Uzsa többet nem sze
repel. 

VEJNEK 

Valószínűleg a mai Vendekkel azonos,, mely 
Tapolcától északra fekszik. Rovásadó-összeírás
ban nem szerepel. 
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ZALAI ZÁNKA 

1422-ben Repesoka (Raposka) és Hegymagas 
közt végzett határjárás alkalmával említik, ami
kor a hegy körül jártak, akkor érintették. Rovás
adó-összeírásban nem szerepel. 

ZALAHALÁP 

1531-ben Halápi Ferencnek 1 adófizető, 10 sze
gény és puszta, 1534-ben 2 adófizető, 5 szegény, 
4 puszta, 1536-ban (Halap) Fekecs Mihálynak és 
Jánosnak 2 adófizető, 5 szegény, 3 puszta, 1542-
ben Fekecs István özvegyének 2 adófizető, 12 
szegény, 1545-ben Ladányi Ferencnek 2 szegény, 
Gyulaffy Lászlónak 2 adófizető, 3 szegény, Gyu
laffy János 2 telek adójával hátralékban van, 
1548-ban Ladányi Ferencnek 2 1/2 adófizető, 
Gyulaffy Jánosnak 1/2 adófizető, Gyulaffy László
nak 1 adófizető, a második összeíráskor Ladányi 
Péternek 1 adófizető, Litteráti (Martonfalvai) Im
rének 1 puszta, 1 szegény, Gyulaffy Jánosnak 1 
adófizető, Gyulaffy Lászlónak 2 adófizető, 1549-
ben Ladányi Ferencnek 3 adófizető, 6 zsellér, 
1550-ben Ladányi Ferencnek 3 adófizető, 1553-
ban Fekecs Gergelynek és Halápi Péternek 2 adó
fizető, 3 szegény, 1554-ben ugyanazoknak 3 adó
fizető, és Ladányi Ferencnek 3 adófizető, 1555-
ben Fekecs Gergelynek és Halápi Péternek 1 1 / 2 
adófizető telkét írták össze. 1557-ben ugyanannyi 
telek fizet adót. 1564-ben (Hallap) Halápi Péter
nek és Ferencnek 2 1/2 adófizető, 4 puszta, 1 sze
gény, a malomnak 1 adófizető, 1566-ban Halápi 
Péternek 3 adófizető, Gyulaffy Lászlónak 1 adó
fizető telke van. A hátralék jegyzék szerint a köz
ség teljesen puszta, mert a török felégette. 1566. 
évi második összeíráskor Halápi Péternek 3 adó
fizető, Gyulaffy Lászlónak 1 adófizető, Halápi 
Péter malmának 1 adófizető telke van, de nem 
valószínű, hogy ezek a jobbágy telkek tényleg 
meg is voltak, mert a következő évi összeírás 
szerint is a község teljesen elnéptelenedett, mert 
a török felégette. A községet azonban újra felépí
tették és 1572-ben már Litteráti Györgynek 3 
adófizető, 1574-ben Litteráti Imrének és Fekecs 
Gergelynek, Halápi Péternek 3 újratelepített tel
ke van. 1576-ban Litteráti Imre, Fekecs Gergely 
és Halápi Péter bir toka 1 1 / 2 adófizető és 2 sze
gény telekkel. 1578-ban és 1582-ben az első ösz-
szeíráskor Martonfalvai Imrének és Fekecs Ger
gelynek 5 adófizető, 9 szegény és zsellér, 29 pusz
ta, a malomnak 1 puszta, 1582-ben a második ösz-
szeíráskor és 1584-ben több nemesnek 1 adófi
zető, 1 szegény, 2 újratelepített, 4 puszta, 1588-
ban és 1594-ben 1 adófizető, 4 szegény és zsellér, 
9 puszta telke van. 

1598-ban Fekecs Gergelynek 3, Halápi László
nak 2, Dereskei János özvegyének 3, Potyondi 
Istvánnak 3, Szili Gergelynek 1 házát írták össze. 
1609-ben több nemesnek 1 adófizető, 1610-ben és 
1612-ben a Fekecs családnak 1 adófizető, 1613-
ban 1 adófizető, 4 puszta, 1 szabados, 1618-ban 
több nemesnek 1/2 adófizető, 1 puszta, 1626-ban, 
1627-ben, 1635-ben, 1638-ban 1 adófizető, 1647— 
1648-ban 1/2 adófizető telke van. 

1531-ben (Zanka) Gyulaffy Istvánnak 11 adó
fizető, 15 szegény és puszta, 3 szabados, 1534-ben 
9 adófizető, 12 szegény, 6 puszta, 2 szolga, 1536-
ban 10 adófizető, 8 szegény, 2 puszta, 1 bírónak 
átengedett, 1542-ben (Zaanka) Gyulaffy István 
özvegyének 12 adófizető, 9 szegény telke van. 
Az 1543. évi hátralék jegyzékben Gyulaffy László 
szerepel 1 telek adójával. 1548-ban Gyulaffy 
Lászlónak és Jánosnak 3 újratelepített telke van, 
a megjegyzés szerint azonban a községet a török 
felégette. 1549-ben a Gyulaffyaknak szintén 2 tel
két írták össze. 

1554-ben (Zanka) Gyulaffy Lászlónak 5 adó
fizető, Gyulaffy Jánosnak 2 adófizető, 1555-ben 
Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető, Gyulaffy László
nak 2 adófizető telke van, de mind a ketten még 
1556-ban is az adóval hátralékban vannak. 1557-
ben Gyulaffy Jánosnak 1 adófizető, Gyulaffy 
Lászlónak 2 adófizető, 2 szegény, 1564-ben Gyu
laffy Mihálynak és Lászlónak 6 adófizető, 8 sze
gény, 1566-ban 6 adófizető, 6 szegény, 2 puszta, 
1567-ben (Zantha) 6 adófizető, 6 szegény, 2 újra
telepített, 1569-ben és 1570-ben 6 adófizető, 4 sze
gény, 3 zsellér, 2 puszta, 1572-ben az első össze
íráskor Gyulaffy Mihálynak 10 adófizető, a má
sodik összeíráskor 4 adófizető, 1574-ben és 1576-
ban Tagyonnal együtt van összeírva, 1574-ben 
(Zanka et Thagyan) Gyulaffy Györgynek 2 1/2 
adófizető, 6 szegény, 1 zsellér, 19 puszta, 1576-
ban 3 adófizető, 6 szegény, 1 zsellér, 18 puszta, 
1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 3 1/2 
adófizető, 5 szegény és zsellér, 17 puszta, 1582-
ben a második összeíráskor és 1584-ben 2 adó
fizető, 7 szegény, 19 puszta, 1588-ban és 1594-ben 
1 1 / 2 adófizető, 7 szegény és zsellér, 25 puszta 
telke van. 

Üjra csak 1609-ben írták össze a Gyulaffy csa
lád bir tokaként. 1609-ben 1 1/2 adófizető, 1610-
ben és 1612-ben 1/2 adófizető, 1613-ban 1/2 adó
fizető, 6 puszta, 1 szabados, 1618-ban és 1622-ben 
1/4 adófizető, 1626-ban, 1627-ben 1/2 adófizető, 
1635-ben és 1638-ban 1/4 telke van. 

Többet nem írták össze. 

í í . A SÜMEGI JÁRÁS FALVAI 

APSA 

1531-ben (Apsa) a zirci apátságnak 5 1/2 adó
fizető, 1534-ben 6 1/2 adófizető, 1536-ban az el
ső összeíráskor 5 1/2 adófizető, 3 szegény, 1/2 bí
rónak átengedett, a másodikkor a türjei apátság
nak 5 1/2 adófizető, 4 szegény, 1/2 bírónak áten
gedett, 1542-ben 3 1/2 adófizető, 5 szegény, 1545-
ben az első összeíráskor 1 adófizető, 7 szegény, 4 
puszta, a másodikkor 2 adófizető, 1548-ban 3 1/2 
adófizető, 1549-ben 4 adófizető, 2 szegény, 2 szol
ga, 1 újratelepített, a prépostság az adóval hátra
lékban van. 1550-ben 4 adófizető, 1553-ban 1 1/2 
adófizető, 2 felégetett, 2 szegény, 1 1/2 szolga, 
1 puszta, 1554-ben az első összeíráskor 1 1/2 adó
fizető, nem török birtok, a másodikkor 3 1/2 adó-
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fizető, 1555-ben az első összeíráskor 3 adófize
tő, a másodikkor 4 adófizető, 1556-ban ugyanany-
nyi, 1557-ben 3 1/2 adófizető, 3 szegény, 1564-
ben 2 adófizető, 3 szegény, 1566-ban 1 adófize
tő, 4 puszta, 7 szegény, 1567-ben 1 adófizető, 6 
szegény, 1 szolga, 2 puszta, 1569-ben és 1570-ben 
1 adófizető, 5 szegény, 2 zsellér, 3 puszta, 1572-
ben 1 adófizető, 1574-ben a veszprémi püspöknek 
1 adófizető, 3 puszta, 1576-ban 1/2 adófizető, 5 
szegény, 1 újratelepített, 4 szolga, 3 puszta, 1578-
ban és 1582-ben az első összeíráskor 1 adófizető, 
3 szegény és zsellér, 3 szabados szolga, 5 puszta, 
1582-ben a másodikkor 1 1/2 adófizető, 1 sze
gény, 3 szolga, 3 újratelepített, 2 puszta, 1588-
ban és 1594-ben 1 1/2 adófizető, 7 szegény zsel
lér, 2 puszta, 2 szabados telke van. 

BAG 

1545. évi hátralékjegyzék szerint (Bagh) Rajki 
Jánosnak 3 adófizető telke van. 

1534-ben (Bak) Kozmafalvi Ambrusnak 4 adó
fizető telke van. 

BARATFALVA 

1531-ben (Barathffalwa) Csoron Andrásnak 12 
adófizető, 5 szegény, 6 puszta, 1534-ben (Ba-
rathokfalwa) a nagyjenöi pálosoknak 6 adófi
zető, 5 szegény, 6 puszta, 1542-ben (Baratok-
falwa) a jenöi pálosoknak 7 1/2 adófizető, 4 sze
gény, 3 puszta, 1545-ben az első összeíráskor 
Csoron Andrásnak 3 1/2 adófizető, 4 szegény, 14 
puszta, a második összeíráskor a pálosoknak 
4 1/2 adófizető telke van. 1548-ban, 1566-ban, 
1567-ben puszta. 

BÁRBA 

1534-ben (Baarba) Hagymási Jánosnak 7 1/2 
adófizető, 1536-ban örmény Jánosnak 2 adófi
zető, 3 szegény, Hagymási Jánosnak 2 1/2 adó
fizető, 4 szegény, 2 puszta, 1542-ben (Baarba) 
Hagymási Kristófnak 2 adófizető, 2 szegény, 
Hagymási János özvegyének 2 adófizető, 2 sze
gény, Tekenyei Jánosnak 1 adófizető, Török Bá
lintnak 1 adófizető, 1545-ben az első összeíráskor 
Litteráti Pálnak 1 adófizető, 3 szegény, Hathalmi 
Györgynek 1 szegény, 1 puszta, Kapolyi János
nak 1 szegény, Bazsó Andrásnak 1 puszta, Hagy
mási János özvegyének 1 adófizető, 3 szegény, 
a másodikkor Hagymási Kristófnak 1, Hagymási 
János özvegyének 2 adófizető, 1549-ben (Bárba) 
Hagymási János özvegyének 3 1/2 adófizető, 3 
zsellér, 1550-ben Hagymási János özvegyének 
4 1/2 adófizető, 1553-ban Hagymási Lestárnak 
1/2, Hagymási Péternek 1/2 adófizető, 1554-ben 
az első összeíráskor Hagymási Lestárnak 1/2, 
Hagymási Péternek 1/2 adófizető, a második ösz-
szeíráskor Hagymási Lestárnak 2, Hagymási Pé
ternek 2, Béri Bernátnak 1/2 adófizető, 1555-ben 
az első összeíráskor Hagymási Lestárnak 1, 
Hagymási Péternek 1, Kapolyi Jánosnak 1 adó
fizető, a másodikkor Hagymási János özvegyé
nek 4 1/2 adófizető, 1556-ban Hagymási János 

özvegyének 1/4, Hagymási Péternek 1 adófizető, 
1557-ben Hagymási Lestárnak 1 1/2 adófizető, 2 
szegény, Hagymási Péternek 1 1/2 adófizető, 1 
szegény, Tósok Ferencnek 2 szegény, az 1555. 
és 1556. évi hátralékjegyzék szerint Hagymási 
Lestár alispán 1, 1557-ben Hagymási Lestár 1 1/2, 
Kapolyi János 1 telek adójával hátralékban van, 
1564-ben Hagymási Péternek 1 1/2 adófizető, 
1 puszta, Hagymási Lestárnak 1 adófizető, 2 pusz
ta, Béri Bernátnak telke puszta, telke van. 

1566-ban felégetve. 
1569-ben és 1570-ben Hagymási Péternek 2 

újratelepített, Hagymási Lestár özvegyének 2 
újratelepített telke van. 1572-ben és 1573-ban, 
mint a töröktől felégetett község szerepel. 

1574-ben (Baarba) Hagymási Kristófnak 1/4 
adófizető, 1 szegény, 2 puszta, Hagymási Péter
nek 4 adófizető, 1 szegény, 2 puszta, 1576-ban 
Hagymási Kristófnak és Gábornak birtoka puszta. 

1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 
Hagymási Gábornak 1/2 adófizető, 4 puszta, 
1582-ben a második összeíráskor és 1584-ben 1 
adófizető, 1 puszta, 1588-ban 1 adófizető, 2 sze
gény zsellér, 3 puszta, 1594-ben 1/2 adófizető, 2 
szegény, 3 puszta telket írtak össze. 1598-ban 
Hagymási Gábor 1, Hagymási Kristóf 3 ház után 
fizet adót. 1610-ben és 1612-ben a nemeseknek 
1/4, 1613-ban 1/2 adófizető, 6 puszta, 1618-ban 
a Hagymási családnak 1/2 adófizető telke van, 
7 ház, puszta. 

1626—27-ben 1/2 telek után fizetnek adót. 

BAZSI 

A veszprémi püspök birtoka. 
1531-ben (Basey) 11 adófizető, 3 a bírónak át

engedett, 1 szabados, 2 puszta, 1534-ben (Base) 
10 adófizető, 6 szegény, 3 puszta, 2 szolga, 1536-
ban az első összeíráskor, mint a püspök birtoka 
Sümeg tartozéka, 12 adófizető, 5 szegény, 1 bíró
nak átengedett, a második összeíráskor 12 adó
fizető, 6 szegény, 1/2 bírónak átengedett, 1542-
ben 6 adófizető, 7 szegény, 1545-ben 5 1/2 adó
fizető, 12 szegény, 1548-bán az első összeíráskor 
(Basi) 6 adófizető, a többi puszta, a második ösz-
szeíráskor 2 adófizető, a többi felégetve, 1549-
ben (Base) 4 adófizető, 6 újratelepített, 8 zsellér, 
a püspök az adóval hátralékban van, 1550-ben 
(Basée) 3 adófizető, fizetett 1, 1553-ban 2 adófi
zető, 6 újratelepített, 1554-ben az első összeírás 
szerint (török birtok) 5 adófizető, a második sze
rint 10 adófizető, 1555-ben az első összeíráskor 3 
adófizető, a másodikkor 4 adófizető, az 1555-
ben összeírt 1552. évi hátralék jegyzék szerint 2 
telek adójával hátralékban van, 1556-ban 3 adó
fizető, 1557-ben 4 adófizető, 8 szegény, 2 szolga, 
3 puszta, 1564-ben (Baser) 3 adófizető, 4 szegény, 
1 szolga, 4 puszta, 1566-ban 3 adófizető, 3 puszta, 
1 újratelepített, 4 szegény, 1567-ben (Base) 2 1/2 
adófizető, 5 szegény, 3 puszta, 1 újratelepített, 
1569-ben és 1570-ben (Basew, Base) 5 adófizető, 
5 szegény, 2 zsellér, 1572-ben 4 adófizető, 1574-
ben (Baser) 2 adófizető, 5 szegény, 2 szolga, 14 
puszta, 1576-ban 1 3/4 adófizető, 5 szegény, 3 
szolga, 14 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor 2 adófizető, 4 szegény, 2 szolga, 13 
puszta, 1582-ben a második összeíráskor és 1584-
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ben (Baszer) 2 adófizető, 2 szegény, 13 puszta, 
2 szolga, 1588-ban és 1594-ben (Baser) 1 adófi
zető, 3 szegény zsellér, 3 szabados, 16 puszta, te
lek van. 

1598-ban a püspök 5 ház után fizet adót. 1609-
ben 1, 1610-ben és 1612-ben (Base) 1/2 adófizető, 
1613-ban 1/2 adófizető, 6 puszta, 1618-ban 1 1/2 
adófizető, 8 puszta, 1622-ben 1/4, 1626, 1627-ben 
1/2, 1635-ben, 1638-ban 2/4, 1647—48-ban 2/4 
adófizető telke van. 

BÉCS 

1534-ben (Beech) az enyerei szerzeteseknek 1 
adófizető telke van. 

BETEFALVA 

1531-ben (Betheffalwa) Báthori Györgynek 5 
adófizető, 4 szegény, 2 puszta telke van. 

1574-ben Báthori Miklósnak 1 adófizető, 6 
puszta, 4 felégetett telkét írták össze. 

1610-ben és 1612-ben (Beetefalua) Nádasdi 
Pálnak 1/4 telke fizet adót. 

BÉR 

1536-ban Béri István özvegye 1 telek adójával 
hátralékban van. 

BODORFA 

1531-ben (Bodorfalwa) Litteráti Baltazárnak 1 
adófizető, 1534-ben 1 adófizető, 1 szegény, 1536-
ban (Bewderfalwa) 1 adófizető, 2 szegény, 1542-
ben Litteráti Baltazár özvegyének 1 adófizető, 
1 szegény telke van. 

1542-ben (Bodorfalwa) az egytelkes nemesek 
Fekete Bertalan 1 forint, Bodor Mátyás 25 dénár 
adót fizet. 

1545-ben puszta, 1548-ban puszta. 
1549-ben és 1550-ben Ajkai Mihálynak 1 adó

fizető, 1549-ben a hátralékjegyzék szerint Ajkai 
Mihálynak 1 adófizető telke volt. 1553-ban és 
1555-ben puszta. 

CSABRENDEK 

1531-ben Rendeken (Rennek) Csabi Istvánnak 
15 adófizető, 6 szegény, 3 szabados, 4 puszta, 
Csabi Mihály özvegyének 15 adófizető, 8 sze
gény, 2 szabados, 5 puszta, Bazsó Osvaldnak 1/2 
adófizető, 5 szegény, 1 szabados, 2 puszta, Ba
zsó Imrének 3 adófizető, 3 szegény, 1 szabados, 
1 puszta, Csabszentistvánon (Chab Zenthesthwan) 
Csabi Istvánnak 3 adófizető, 2 szegény, 1 pusz
ta, 8 szabados és szolga, 1 puszta, Csabi Mihály 
özvegyének 5 adófizető, 3 szegény, 5 szabados 
és szolga, 1 puszta, 1534-ben Csabrendeken (Chab 
Rennek) Csoron Andrásnak 11 adófizető, 7 sze
gény, 4 puszta, 2 szolga, Csabi Mihály özvegyé
nek 16 adófizető, 6 szegény, 5 puszta, Bazsó Fe
rencnek 4 adófizető, 4 puszta, 3 szegény, Bazsó 

Imrének 1 adófizető, 5 szegény, 4 puszta, Csab
szentistvánon (Zenthystvan) Csoron Andrásnak 
3 adófizető, 4 szegény, 3 puszta, 2 szolga, Csabi 
Mihály özvegyének 3 adófizető, 5 szegény, 2 
szolga, 1536-ban az első összeíráskor Csabrende
ken Dési Baltazárnak 12 adófizető, 6 szegény, 1 
zsellér, 3 puszta, Csoron Andrásnak 5 1/2 adó
fizető, 3 szegény, 1/2 zsellér, 5 puszta, Bazsó 
Ferenc özvegyének 5 adófizető, 3 szegény, Bazsó 
Andrásnak 3 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, Cso
ron egy telek adójával hátralékban van, a máso
dik összeíráskor (Chabrennek) Dési Baltazárnak 
12 adófizető, 5 szegény, 3 puszta, 1 bírónak áten
gedett, Csoron Andrásnak 6 1/2 adófizető, 3 sze
gény, 1/2 bírónak átengedett, 5 puszta, Bazsó Fe
renc özvegyének 5 adófizető, 4 szegény, 2 puszta, 
Csabon az első összeíráskor (Chab) Csabi István 
özvegyének 3 adófizető, 2 szegény, 1 puszta, 
Bazsó Ferencnek és Osvaldnak 1 adófizető, 2 sze
gény, a második összeíráskor Csabi István özve
gyének 3 adófizető, 2 szegény, 1 szolga, Bazsó 
Ósvald és Ferenc özvegyének 1 adófizető, 2 sze
gény, Csoron Andrásnak 1 1 / 2 adófizető, 2 sze
gény, 1542-ben Csabon (Chab) Csabi Farkasnak 
1 adófizető, 4 szegény, Bazsó György özvegyé
nek 1 adófizető, Csabi Péternek 3 adófizető tel
ke van. Az egytelkes nemesi összeírás szerint 
Korontáli Antal 1 forint, Ág András 50 dénár, 
Olasz Balázs 50 dénár adót fizet. 

1542-ben Rendeken (Rennek) Bazsó Györgynek 
5 adófizető, 3 szegény, Csabi Péternek 7 1/2 adó
fizető, 8 szegény, 5 puszta, Csabi Farkasnak 3 1/2 
adófizető, 8 szegény, 3 puszta, Bazsó Andrásnak 
3 adófizető, 1543-ban Csabon Bazsó György 1 te
lek adójával hátralékban van. Csabrendeken Ba
zsó András van hátralékban 1 telek adójával, 
1545-ben Csabon (Chab) Csabi Farkasnak 4, Csa
bi Péternek 2, Bazsó Györgynek 1 adófizető, Ren
deken (Rennek) Csabi Péternek 2 adófizető, 15 
szegény, Csabi Farkasnak 1 adófizető, 7 szegény, 
Csabi Andrásnak 2 adófizető, 6 szegény, Csabi 
Györgynek 1 adófizető, 4 szegény, 1548-ban Csáb 
és Rendek puszta, 1549-ben Csabon (Chab) a ne
meseknek 10 újratelepített és zsellér, Rendeken 
a csábi nemeseknek 18 újratelepített és zsellér, 
1553-ban Rendeken (Rennek) Bazsó Györgynek 
2 adófizető (új), Bazsó András özvegyének 2 adó
fizető, 1 zsellér, 1 puszta, Csabi Farkasnak 6 adó
fizető, 1 puszta, Csabi Péternek 7 adófizető, 3 
puszta, Székely Máténak 3 adófizető, Rendeken 
Bazsó András özvegye 1 telek adójával hátralék
ban van, 1554-ben Csabon Csabi Péternek 8, Ba
zsó Györgynek 2, Bazsó Andrásnak (özvegye) 
2, Csabi István özvegyének 2, Székely Máténak 
3 adófizető, 1555-ben Rendeken Bazsó György
nek 1/2, Csabi Péternek 7, Bazsó András özve
gyének 1, Csabi István özvegyének 2, Székely 
Máténak 3 adófizető, 1556-ban ugyanannyi, Csabi 
István özvegye 2 telek adójával hátralékban van, 
1557-ben az első összeírás szerint Rendeken Ba
zsó Györgynek 1 1/2 adófizető, 2 szegény, 1 zsel
lér, Csabi Péternek 8 1/2 adófizető, 3 szegény, 
1/2 bírónak átengedett, 1 újratelepített, Bazsó 
András özvegyének 2 adófizető, 4 szegény, 2 új
ratelepített, Csabi István özvegyének 5 adófi
zető, 5 szegény, 1/2 bírónak átengedett, 1 puszta, 
Székely Máténak 3 adófizető, 3 szegény, a má-
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sodik összeíráskor Rendeken Bazsó Györgynek 
2, Csabi István özvegyének 5 adófizető, 1564-
ben Rendeken Csabi Péternek 8 adófizető, 9 sze
gény, 1 puszta, Bazsó Györgynek és más neme
seknek 5 adófizető, 6 szegény, a kapornaki apát
ságnak 1/2 adófizető, Márk Jánosnak 2 adófize
tő, Szentéi Jánosnak és más nemeseknek 4 adó
fizető, 2 szegény, 1566-ban Rendeken Csabi Pé
ternek 10, Semptei Jánosnak és más nemeseknek 
4 adófizető, Bazsó Györgynek 5 adófizető,* az 
1566. évi második összeíráskor Csabi Péternek 10 
adófizető, 2 puszta, 1 allodium, 1 menekült ne
mesi, 1 szolga, 5 szegény, Semptei Jánosnak és 
más béri nemeseknek 4 adófizető, 2 puszta, Bazsó 
Györgynek 5 adófizető, 1 újratelepített, 1 mene
kült nemesi, Márk Jánosnak 2 adófizető, 1 mene
kült nemesi, 1 szegény, 1 zsellér, 1567-ben Ren
deken Csabi Péternek 8 adófizető, 4 szegény, 3 
menekült nemesi, Bazsó Györgynek 5 adófizető, 
3 szegény, 2 menekült nemesi, 3 újratelepített, 
Bazsó András özvegyének 1 adófizető, 1 szegény, 
Bazsó Jánosnak 4 adófizető, 5 szegény, 1 újra
települt, a kapornaki apátságnak 1/2 adófizető, 
1569-ben és 1570-ben Rendeken Csabi Péternek 
11 1/2 adófizető, 2 újratelepült, 8 szegény, 3 
puszta, 6 zsellér, Bazsó Györgynek 5 adófizető, 4 
szegény, 2 puszta, 3 zsellér, Márk Jánosnak 1/2 
adófizető, 2 újratelepített, 2 szegény, 2 puszta, 3 
zsellér, Hagymási Lestár özvegyének 1 adófizető, 
Semptei János özvegyének 1 adófizető, Vattai Lő
rincnek 1 adófizető, Marcal tői Miklósnak 1/2 
adófizető, Zámbó Istvánnak 1/2 adófizető, a ka
pornaki apátságnak 1 adófizető, Püspök Farkas
nak 1 puszta, 1572-ben Rendeken Csabi Péter
nek 9 adófizető, Bazsó Györgynek 4, Zámbó Ist
vánnak 1/4, a kapornaki apátságnak 1/2, Semp
tei János özvegyének 1/4, Vattai Lőrincnek 1/2, 
Hagymási Kristófnak 1/2, Márk Jánosnak 1/2 
adófizető, 1574-ben Rendeken Csabi Péternek 
7 3/4 adófizető, 7 szegény, 1 zsellér, 4 puszta, 1 
szabados, Bazsó Györgynek 3 1/2 adófizető, 4 
pusztai, 1 zsellér, 1 szolga, 1 újratelepített, 4 
puszta, Hagymási Kristófnak 1/4 adófizető, 1 
puszta, Semptei János özvegyének 1/4 adófizető, 
1 zsellér, 1 puszta, Vattai Lőrincnek 1 adófizető, 
a kapornaki apátságnak 1 szegény, 1 puszta, Püs
pök Ferenc özvegyének 1/2 adófizető, 1 zsellér, 
1 puszta, Marcal tői Miklósnak 1/4 adófizető, 
Zámbó Istvánnak 1/4 adófizető, 1576-ban Rende
ken (Rennek) Bazsó Györgynek 3 adófizető, 3 
szegény és zsellér, 10 puszta, Csabi Péternek 
7 adófizető, 7 szegény és zsellér, 8 puszta, 1 újra
telepített, Hagymási Kristófnak 1/4 adófizető, 1 
puszta, Vattai Lőrinc özvegyének 1/2 adófizető, 
1 puszta, Püspök Farkas özvegyének 3 puszta, 
Marcaltői Miklósnak 1 szegény, 1 puszta, Zámbó 
Istvánnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 1578-ban és 
1582-ben az első összeíráskor Rendeken Bazsó 
Györgynek és a kapornaki apátságnak 2 1/2 adó
fizető, 1 szegény, 1 allódium, 1 szolga, 1 újra
telepített, 15 puszta, Csabi Péternek 7 adófizető, 
5 szegény és zsellér, 10 puszta, Hagymási Gábor
nak 1/4 adófizető, 1 puszta, Semptei János özve
gyének 1/4 adófizető, 2 puszta, Vattai Lőrinc 
özvegyének 1/2 adófizető, 1 puszta, Püspök Gá
bornak 1 puszta, 1 szegény, Marcaltői Miklós 
özvegyének 1 szegény, 1 puszta, Zámbó István

nak 1/4 adófizető, 1 puszta, 1582-ben a második 
összeíráskor és 1584-ben Bazsó Györgynek 3 adó
fizető, 1 szegény, 1 allódium, 1 újratelepített, 3 
szabados szolga, Csabi Mihálynak 7 1/2 adófi
zető, 6 szegény zsellér, 1. menekült, 1 újratele
pített, 10 puszta, Hagymási Gábornak 1/2 puszta, 
Saller Györgynek 1/4 adófizető, 2 puszta, Litterá-
ti Lőrinc özvegyének 1/2 adófizető, 1 puszta, 
Püspöki Gábor, Marcaltői Miklós özvegyének 
birtoka puszta, Zámbó Istvánnak 1/4 adófizető, 
1588-ban és 1594-ben Rendeken Bazsó Györgynek 
1 1 / 2 adófizető, 7 szegény zsellér, Csabi Mihály
nak 6 adófizető, 11 szegény zsellér, 2 újratelepí
tett, 9 puszta, 1 szolga, Hagymási Gábornak 1/4 
adófizető, 2 puszta, Saller Györgynek és Semptei 
Jánosnak 1/4 adófizető, 2 puszta, Vattai Lőrinc 
özvegyének 1/4 adófizető, 2 puszta, Püspök Gá
bornak 1 zsellér, 1594-ben puszta, Marcaltöi Mik
lós özvegyének birtoka puszta, Zámbó István
nak 1/4 adófizető, 1 puszta telke van. 

1598-ban Rendeken Hagymási Gábor 1 ház 
után 50 dénár, Vattai Ferenc 4 ház, Bornemissza 
István 23 ház, Bazsó család 4;ház után fizet adót. 

1609-ben (Chab Rennek) több nemesnek 5 1/2, 
1610-ben és 1612-ben (Chabrennek) több nemes
nek 4, az egykerekű malomnak 1/2 adófizető, 
1613-ban (Csabrendek) több nemesnek 3 3/4 adó
fizető, 3 puszta, 1 szabados, 1 puszta malom, 
1618-ban (Chabrendek) 2 adófizető, 24 ház fel
égetve Szent György ünnepe körül, 1 szabados, 
8 puszta, 1622-ben több nemesnek 2, 1626—27-
ben 2 1/4, 1635-ben, 1638-ban, 1647—48-ban 2 
adófizető telke van. 

1696-ban (Csaprendek) a községben 26 job
bágy-, 6 zsellércsalád lakik. 345 hold szántóföld
be 557 pozsonyi mérő magot vetnek. 17 hold 
szőlőjük 149 kapás, terem 148 akó bort. 

CSELLEHAZA 

Egytelkes nemesi község. 
1542-ben (Chellehaza) Csellé György 60 dénár, 

Csala András 1 forint adót fizet. 

CSELVAR 

Egytelkes nemesi község. 
1542-ben (Chelwar) Cselvári Osvald 80 dénár, 

Zalai György 20 dénár adót fizet. 

DABRONC 

1531-ben (Dabronch) Hagymási Jánosnak 4 
adófizető, 5 szegény, 3 puszta, 2 'szabados, Rezi 
István özvegyének 5 adófizető, 5 szegény, 1534-
ben (Dabroch) Hagymási Jánosnak 2 adófizető, 
2 szegény, Béri Istvánnak 1 adófizető, 2 sze
gény, 1536-ban (Dabronch) Hagymási Jánosnak 
2 adófizető, 3 szegény, 1542-ben (Dabroncz) 
Hagymási János özvegyének 1 adófizető, 1 pusz
ta, Hagymási Kristófnak 1 adófizető, 1 szegény, 
Török Bálintnak 1 adófizető telke van. 

1545-ben puszta, 1549-ben és 1550-ben (Ob-
ronch) Hagymási János özvegyének 1 adófizető, 
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az adóval hátralékban van, 1553-ban (Dobroncz) 
Hagymási Péternek 1 adófizető, Csoron János
nak 1 adófizető, 2 puszta, Hagymási Lestárnak 
2 újratelepített, 1554-ben (török terület) az első 
összeíráskor Hagymási Péternek 1/2, Csoron Já
nosnak 1 adófizető, a második összeíráskor Cso
ron Jánosnak 1, Hagymási Péternek 1, Hagymási 
Lestárnak 1 adófizető, Hagymási János özvegyé
nek 1 adófizető, 1555-ben (Dobroncz) Hagymási 
Lestárnak 1, Hagymási Péternek 1, Csoron János
nak 1, Hagymási János özvegyének 1 adófizető, 
1556-ban ugyanannyi, 1557-ben Hagymási Les
tárnak 1 adófizető, 2 szegény, Hagymási Péternek 
1 adófizető, 2 szegény, Csoron Jánosnak 2 adó
fizető, 2 szegény, 1564-ben Csoron Jánosnak 1 
adófizető, 1 újratelepített, Hagymási Péternek 
2 adófizető, 2 szegény, Hagymási Lestárnak 1 
adófizető, 1 szegény, 1566-ban (Dobroncz) Hagy
mási Péternek 1 1 / 2 adófizető, 2 szegény, Csoron 
Jánosnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 1 puszta, 
Hagymási Lestár özvegyének 1/2 adófizető, 1 
szegény, 1567-ben Hagymási Péternek 1 1/2 adó
fizető, 1 szegény, Hagymási Lestár özvegyének 
1 adófizető, 1 szegény, Csoron Jánosnak 1 sze
gény, 1 puszta, 1569-ben és 1570-ben (Dobroncz) 
Csoron Jánosnak 1 adófizető, 2 szegény, Hagy
mási Lestár özvegyének 1 1/4 adófizető, Hagy
mási Péternek 1 1/2 adófizető, 2 szegény, 1572-
ben (Dabroncz) Csoron Jánosnak 1, Hagymási 
Kristófnak 1, Hagymási Péternek 1 adófizető, 
1574-ben (Dabroncz) Csoron Jánosnak 1 adófi
zető, 1 szegény, 2 újratelepített, 3 puszta, Hagy
mási Kristófnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 1 pusz
ta, Hagymási Péternek 1 adófizető, 2 szegény, 
1 újratelepített, 1576-ban (Dobroncz) Hagymási 
Kristófnak és Gábornak 1 adófizető, 4 szegény 
és zsellér, 3 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor Hagymási Gábornak 1/2 adófizető, 
5 szegény és zsellér, 2 puszta, Csoron Jánosnak 
1 adófizető, 3 szegény és zsellér, 3 puszta, 1582-
ben a második összeíráskor és 1584-ben Hagy
mási Gábornak 1/4 adófizető, 7 szegény, 2 pusz
ta, Csoron Jánosnak 1 adófizető, 4 szegény, 3 
puszta, 1588-ban és 1594-ben Hagymási Gábor
nak 1/4 adófizető, 5 szegény zsellér, 4 újratele
pített, a Nádasdi és Balassi családnak 1 adófi
zető, 3 szegény zsellér, 4 puszta telke van. 

1598-ban Hagymási Gábor 5, Hagymási Kris
tóf 2, Nádasdi Tamás 2, Liszti István 2 ház után 
fizet adót. 1609-ben több nemesnek 2 1/2, 1610-
ben és 1612-ben 2 adófizető, 1613-ban 2 1/2 adó
fizető, 1 szabados, 1618-ban Nádasdi Tamásnak 
és a Hagymási családnak 2 adófizető, 9 felége
tett, 1622-ben 2 adófizető, 1626-ban és 1627-ben 
2 1/2 adófizető, 1635-ben és 1636-ban 3, 1647— 
48-ban 1 1/4 adófizető telek van. 

1696-ban (Dabroncz) több földesúr birtoka. 
A községben van 9 jobbágy- és 9 zsellércsalád. 
127 hold szántóföldben vetnek 196 mérő magot. 
6 1/4 hold szőlőjük 55 kapás és terem 21 akó 
bort. 

DERGECS 

1531-ben (Dergech) Hagymási Jánosnak 4 adó
fizető, 2 puszta, 3 szegény, 1 szabados, Hagymási 
László özvegyének 4 adófizető, 2 puszta, 1 szaba

dos, 1534-ben Hagymási Jánosnak 5 adófizető, 2 
szegény, 3 puszta, 1536-ban (Dergeche) Hagymási 
Jánosnak 2 1/2 adófizető, 3 szegény, 1542-ben 
(Dergecz) Hagymási Kristófnak 1 adófizető, 1 
szegény, 1553-ban (Dewrgewch) Hagymási Les
tárnak 1 adófizető, Hagymási Péternek egy újra
telepített, 2 1/2 szegény, 1554-ben (Dergech, tö
rök birtok) Hagymási Péternek 1, Hagymási Les
tárnak 1 adófizető, 1555-ben Hagymási Lestár
nak 1, Hagymási Péternek 1 1/2 adófizető, 1556-
ban Hagymási Péternek 1 1/2 adófizető, 1557-
ben (Dewrgech) Hagymási Lestárnak 1 adófizető, 
2 szegény, Hagymási Péternek 2 adófizető, 2 sze
gény, 1555-ben, 1556-ban, 1557-ben Hagymási 
Lestár 1 telek adójával hátralékban van, 1564-
ben (Dergech) Hagymási Péternek 1/2 adófizető, 
2 szegény, Hagymási Lestárnak 1/2 adófizető 
telke van. 

1566-ban, 1567-ben puszta. 

DÖBRÖCE 

1548-ban (Dewbreche) Litterári Miklósnak 3 
adófizető, 8 szegény, 1549-ben és 1550-ben (Deb-
reche) Gogánfalvi (Litteráti) Miklósnak 2 adó
fizető, 7 zsellér, 1553-ban (Debreche) Csabi Fe
rencnek és Gogánfalvi Mihálynak 1 adófizető, 
4 szegény, 4 puszta, 1554-ben (török birtok) az 
első összeíráskor Csabi Ferencnek 3, Gogánfalvi 
Mihálynak 1 1/2 adófizető, a második össze
íráskor Gogánfalvi Mihálynak 2, Csabi István 
özvegyének 1 adófizető, 1555-ben (Dewbrewcze) 
az első összeíráskor Gogánfalvi Mihálynak 1, 
Csabi Ferencnek 2 adófizető, a második össze
íráskor (Debreche) Gogánfalvi Mihálynak 2 adó
fizető, 1556-ban ugyanennyi, 1557-ben (Dewbrew
cze) Gogánfalvi Mihálynak 1 adófizető, 4 sze
gény, Csabi Ferencnek 2 1/2 adófizető, 2 sze
gény, 1564-ben (Dewbreche) Csabi Ferencnek 3 
adófizető, 2 puszta, 2 szegény, Ormándi Tamás
nak 1 adófizető, 1 puszta, Ányos Baltazárnak 1 
adófizető, 1566-ban (Dewbrewche) Ormányi Ta
másnak 1 puszta, 2 szegény, Csabi Ferencnek 3 
szegény, 2 felégetett, Pető Imrének 2 szegény, 
1 felégetett, Ányos Baltazárnak 1 szegény, 1567-
ben (Debreche) Csabi Ferencnek 1/2 adófizető, 
2 felégetett, 2 szegény, Ormányi Tamásnak 2 sze
gény, Ányos Baltazárnak 1 szegény, Pető Imré
nek 1 szegény és felégetett, 1569-ben és 1570-ben 
(Debrecze, Deöbröche) Csabi Ferencnek 1 adófi
zető, 4 szegény, Pető Imrének 1/4 adófizető, Or
mányi Tamásnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 1 
puszta, Ányos Baltazárnak 1/4 adófizető, 2 sze
gény, 2 puszta, 1572-ben (Debrecze) Csabi Fe
rencnek 1, Ormányi Tamásnak 1/2, Imre mester
nek 1/2 adófizető, 1574-ben (Deöbreöcze) Csabi 
Ferencnek 1 adófizető, 1 szegény, 2 újratelepí
tett, Pető Imrének 1 szegény, 1 puszta, Ormányi 
(Ormándi) Tamásnak 1/2 adófizető, 1 szegény, 
1 zsellér, 1 puszta, Ányos Baltazárnak 1 szegény, 
1 zsellér, 3 puszta telke van. 1576-ban, 1578-ban, 
1582-ben az első összeíráskor puszta. 1582-ben 
a második összeíráskor és 1584-ben (Dobreche) 
több nemesnek 1/4 adófizető, 1 szegény, 5 puszta, 
1 szolga, 1588-ban és 1594-ben (Deobreocze) 1/4 
adófizető, 6 puszta telke van. 
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1598-ban (Döbröcze) Csabi István 2, Ányos 
Kristóf 1, Botka János 1 ház után fizet adót. 

1599-ben és 1600-ban Törek Lőrinc egytelkes 
nemes fizet adót. 1609-ben, 1610-ben, 1612-ben 
több nemesnek 1/4 adófizető telke van. 1613-ban 
(Deobreche) több nemesnek 1/4 adófizető, 8 pusz
ta, 1618-ban' (Döbröche) 1/4 adófizető, 2 puszta, 
1622-ben (Debrecze) 1/4, 1626—27-ben (Deb-
reczö) 1/2, 1635-ben, 1638-ban 1/4 adófizető tel
ke van. 

EREK 

A veszprémi püspök birtoka. 1531-ben 23 adó
fizető, 4 szegény, 2 szabados, 6 puszta, 1534-ben 
17 adófizető, 9 szegény, 1536-ban 14 adófizető, 
8 szegény, 1 bírónak átengedett, 1542-ben 9 adó
fizető, 10 szegény, a káptalannak 1 adófizető, 
1545-ben az első összeíráskor 3 1/2 adófizető, 9 
szegény, 4 puszta, a második összeíráskor 5 1/2 
adófizető, 1548-ban 6 1/2 adófizető telek van, be
jegyzés felégetve és puszta. 

1553-ban 5 adófizető, 1554-ben 2 adófizető, 
1555-ben és 1556-ban 2 adófizető, 1557-ben 
(Ereek) 3 1/2 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 1564-
ben 4 adófizető, 3 szegény, 5 újratelepített, 1566-
ban 3 1/2 adófizető, 1 újratelepített, 3 szegény, 
1 puszta, 1567-ben 4 adófizető, 8 szegény, 1 fel
égetett, 1569-ben és 1570-ben 4 adófizető, 2 sze
gény, 2 zsellér, 1 puszta, 1 újratelepített telek 
van. 1574-ben, 1576-ban, 1578-ban és 1582-ben 
az első összeíráskor puszta. 1582-ben a második 
összeíráskor és 1584-ben a püspöknek 1/2 adó
fizető, 1 szegény, 2 újratelepített, 2 szolga, 4 
puszta, 1588-ban és 1594-ben 1/2 adófizető, 3 
szegény zsellér, 2 szabados telek van. 

Többet nem írtak össze. 

KEREK 

1572-ben a veszprémi püspöknek 3 1/2 adófi
zető telke van. 

ERÉNYE 

1531-ben (Enyere) Pogány Péternek 11 adófi
zető, Kelemen Lászlónak 2 adófizető, 3 szegény, 
2 puszta, Csabi Péternek és Jánosnak 11 adófi
zető, 1534-ben (Pogan Enyere) Pogány Péternek 
8 adófizető, Kelemen Lászlónak 2 adófizető, 3 sze
gény, 2 puszta, 1536-ban az első Összeíráskor 
mindkét Erényén (utraque Herenye) Pogány Zsig
mond özvegyének 5 1/2 adófizető, 5 szegény, 
1/2 bírónak átengedett, 2 szolga, Kelemen László
nak 2 adófizető, 2 szegény, a második összeírás
kor (Erénye utraque) Pogány Zsigmondnak 5 1/2 
adófizető, 5 szegény, 1/2 bírónak átengedett, 2 
szolga, Erényei Jánosnak 6 1/2 adófizető, 5 sze
gény, 1 bírónak átengedett, Kelemen Lászlónak 
2 adófizető, 2 szegény, 1542-ben Pogányenyerén 
(Pogan Enyere) Pogány Péter fiainak 3 adófizető, 
13 szegény, 2 puszta, Kelemen László özvegyé
nek 1 adófizető, 1545-ben (Pogan Enyered) Po
gány Gáspárnak 2 adófizető, 13 szegény, Kelemen 
Lázárnak 1 adófizető, 4 szegény, a hátralékjegy-
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zék szerint Pogány Gáspár 3, Kelemen Lázár 1 te
lek adójával hátralékban van, Egyházaserenyén 
és Döbröcén (Egyházas Enyered et Debreche) a 
nemeseknek 3 adófizető, 13 szegény, 4 puszta, a 
második összeíráskor (Eghazas Enyereh et Deb
reche) Csépi Istvánnak és Hagymási Lázárnak 6 
adófizető, 1542-ben (Eghazas Enyere et Debreche) 
Csépi Istvánnak és Hagymási Lázárnak 4 1/2 
adófizető, 15 szegény, 1548-ban Pogány Erényén 
(Pogan Erenyeh) Pogány Gáspárnak 5, Litteráti-
nak 1 1/2 adófizető, a második összeíráskor 
(Pogan Erénye) Pogány Gáspárnak 7 adófizető, 
4 újratelepített, 2 felégetett, 6 szegény, Döbröcén 
és Erényén (Debreche et Enyere) a nemeseknek 
5 adófizető, a második összeíráskor Egyházas-
erenye (Eghazas Enyere) felégetve, Litteráti 
Miklósnak birtoka teljesen puszta, 1549-ben Po-
gányerenyén Pogány Gáspárnak 3 adófizető, 17 
újratelepített, 1550-ben (Pogan Enyered) Pogány 
Gáspárnak 3 adófizető, 1553-ban Pogányerenyén 
(Poganenyere) Szentiványi Lázárnak 6 szegény, 
1 puszta, Brodarics Máté özvegyének 1 adófizető, 
5 szegény, 4 puszta, Pogány Baltazárnak 1 adófi
zető, 7 szegény, 4 puszta, 1554-ben (Pogan Enye
re) Pogány Gáspárnak 2 1/2 adófizető, Brodarics 
Máté özvegyének 2, Pogány Baltazárnak 2, Kele
men Lázárnak 1 adófizető, az 1555-ben összeírt 
1552. évi hátralékjegyzék szerint Brodarics Máté 
özvegye 1, Pogány Baltazár 1 telek adójával hát
ralékban volt, 1555-ben (Pogan Erényed) Pogány 
Baltazárnak 2, Brodarics Máté özvegyének 1 1/2, 
Kelemen Lázárnak 1 adófizető, a második össze
íráskor és 1556-ban (Poganenyere, Pogan Eré
nyed) Pogány Gáspárnak 3 adófizető, Pogány 
Baltazárnak 2, Brodarics Máté özvegyének 1 1/2, 
Kelemen Lázárnak 1 adófizető, 6 szegény, 1557-
ben (Pogan Erényed) Kelemen Lázárnak 1 adófi
zető, 1564-ben Erényeden (Erényed) Perneci Far
kasnak 1 1/2 adófizető, 1 szolga, 1 szegény, Po
gány Baltazárnak és Jánosnak 3 szegény, Ormán-
di Tamásnak 1 adófizető, 3 szegény, 1566-ban a 
második összeíráskor Erényeden (Enyere) Perne-
szi Farkas özvegyének 2 szegény, 2 puszta, Po
gány Jánosnak és Baltazárnak 2 szegény, 1 fel
égetett, Perneszi Andrásnak 1 újratelepített, 1 
puszta, Ormándi Tamásnak 2 szegény, 1 adófi
zető, Imre mesternek 1 szegény, 1567-ben a Po
gány családnak 1 adófizető, 12 szegény, 1569-ben 
Töttöserenyén (Ewthwes Erenyedh, Thewtheös 
Erényed) Pogány Baltazárnak 1 adófizető, 2 sze
gény, Brodarics Máté özvegyének 1/2 adófizető, 
1 szegény, 2 puszta, 1 újratelepített, Ormándi 
Tamásnak 1/2 adófizető, 2 szegény, 1 puszta, 1 
újratelepített, Perneszi Andrásnak 1/2 adófizető, 
1 szegény, Pogány Jánosnak 1/2 adófizető, 1 sze
gény, Pető Imrének 1 szegény, 1572-ben Töttös
erenyén (Thewthws Erényed) Pogány Gáspárnak 
1/2, Pogány Jánosnak 1/2, Brodarics Máté özve
gyének 1/2, Perneszi Andrásnak 1/2, Ormándi 
Tamásnak 1/2, 1574-ben (Thewtheös Erényed) 
Pogány Baltazárnak 2 szegény, 1 puszta, több ne
mesnek 1 adófizető, 4 szegény, 7 puszta, 1 újrate
lepített, 1576-ban (Thwtheos Erényed) Szalapai 
Lőrincnek saját nemesi curiaja, 3 szegény és zsel
lér telke van. 

1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 
(Thewtheös Erényed) több nemesnek 6 újratele-



pített, 12 puszta, 1582-ben a második összeírás
kor és 1584-ben (Twttes Erényed) több nemesnek 
2 adófizető, 2 újratelepített, 8 puszta, 1588-ban 
és 1594-ben (Theoteos et Erényed) több nemes
nek 1 1 / 2 adófizető, 6 szegény zsellér, 10 puszta 
telkét írták össze. 

1598-ban (Erényed) Botka János 2, Pogány 
Zsigmond 1, Hagymási Gábor 1 ház után fizet 
adót. 1635-ben, 1638-ban, 1647—48-ban 1/4 adó
fizető telek van a községben. 

FARKASFALVA 

Óhíd és Mihályfa között van összeírva. Csak az 
1542. évi egytelkes nemesi összeírásban szerepel. 
Ekkor Bence Benedek 20 dénár, Ányos Mihály 
1 forint, Ányos Péter 6 dénár, Ányos János 50 
dénár rovásadót fizet. 

GECSE 

Az 1549. évi hátralékjegyzék összeírásakor 
(Geche) a türjei prépostságnak 4 1/2 adófizető 
telke van. 

GEMELY 

1536-ban mindkét Gemelyen (Gemely utraque) 
Hobai Pálnak 1 adófizető, Hossztóti Miklósnak 1 
adófizető, 1 szegény, Kocsi Péternek 1 adófizető, 
2 szegény, Ukki Istvánnak 1 adófizető, 1 szegény 
telke van. 

GOGÀNFA 

1531-ben (Goganffalwa) Litteráti Miklós jegy
zőnek 16 adófizető, 5 szegény, 6 szabados, 4 pusz
ta, Litteráti Mihálynak 2 adófizető, 1534-ben Lit
teráti Miklósnak 17 adófizető, 1536-ban 17 1/2 
adófizető, 4 szegény, 1 bírónak átengedett, 1545-
ben (Goganfalwa) Litteráti Miklósnak 5 adófizető, 
3 telek adójával hátralékban van, 1547-ig elnép
telenedve, 1548-ban az első összeíráskor Nagy 
Gergelynek 1 adófizető, a másodikkor Litteráti 
Miklósnak 3 adófizető, 3 újratelepítve, 16 sze
gény, 1549-ben és 1550-ben Gogánfalvi Miklós
nak 6 adófizető, 3 szolga, 3 újratelepített, 8 zsel
lér, 1 malom, Litteráti Miklós 6, Litteráti Miklós 
malma 1 telek adójával hátralékban van, 1553-
ban Dömölki Leonárdnak 2 adófizető, a zsellérek 
új nemesi sessióban laknak, 1 telkük van, Gogán
falvi Mihálynak 4 adófizető, 9 puszta, 2 szolga, 
5 szegény, a második összeíráskor Dömölki Leo
nárdnak 2, Gogánfalvi Mihálynak 3 adófizető, 
1554-ben török birtok, Gogánfalvi Mihálynak 5, 
Sárosdi Baltazárnak 2, Dömölki Leonárdnak 1, 
Dömöldi Bernátnak 1, Gogánfalvi Miklósnak 6 
adófizető, a második összeíráskor Gogánfalvi Mi
hálynak 10, Sárosdi Baltazárnak 2, Dömölki Lé
nárdnak 1, Dömölki Bernátnak 1 adófizető, 1555-
ben az első összeíráskor Gogánfalvi Mihálynak 
8, Dömölki Lénárdnak és Bernátnak 2 adófizető, 
a második összeíráskor Gogánfalvi Mihálynak 6, 
a malmának 1 adófizető, az 1554-ben összeírt 

1552. évi hátralékjegyzék szerint Dömölki Lénárd 
2, Gogánfalvi Mihály 4 telek adójával hátralék
ban van, 1556-ban Gogánfalvi Mihálynak 8 adó
fizető, 1557-ben Gogánfalvi Mihálynak 10 adó
fizető, 1 bírónak átengedett, 3 szegény, 1 felége
tett, Dömölki Mihálynak és Bernátnak 1 1/2 adó
fizető, 2 szegény, a hátralékjegyzékek szerint 
1555. évi első subsidiumkor Dömöldi Bernát és 
Mihály 2 telekkel, a másodikkor Gogánfalvi Mi
hály 8 telekkel, 1556-ból Dömölki Mihály és Ber
nát 2 telek adójával hátralékban maradt. 1564-
ben Dömölki Lénárdnak és más nemeseknek 2 
adófizető, 2 szegény, Sárosdi Baltazár birtoka 
puszta, Gogánfalvi Mihálynak 6 adófizető, 5 sze
gény, 6 puszta, 1566-ban Dömölki Lénárdnak és 
testvéreinek 2 adófizető, Gogánfalvi Mihály öz
vegyének 1 adófizető, 9 puszta, 1567-ben Dömölki 
Lénárdnak 1 1 / 2 adófizető, Gogánfalvi Mihály öz
vegyének 1 adófizető, 6 szegény, 9 puszta, 1569-
ben és 1570-ben (Goghanffalwa) Ányos Baltazár
nak 2 adófizető, 3 újratelepített, 3 szegény, 2 
puszta, Dömölki Lénárdnak 1 1/4 adófizető tel
ke van. 

1542-ben Litteráti Miklósnak 7 adófizető, 6 sze
gény, 7 puszta, Dömölki András özvegyének 1 
adófizető, Dömölki Antal özvegye egytelkes ne
mes 1 forint adót fizet, 1545-ben Litteráti Miklós
nak 6 adófizető, 11 szegény telke van. 1572-ben 
(Gogabfalwa) Dömölki Lénárdnak 3/4, Ányos 
Baltazárnak 1 adófizető, az 1573-ban összeírt 
1570. évi hátralékjegyzék szerint Dömölki Lénárd 
1 1/4 telek adójával hátralékban van. 

1574-ben (Goganfalwa) Ányos Baltazárnak 1/2 
adófizető, 2 szegény, 8 puszta, Dömölki Lénárd
nak 1 puszta, Gyomoréi Ambrusnak 1/2 adófi
zető, 1 szegény, 3 puszta, 1576-ban (Goganffalwa) 
Ányos Baltazárnak 1/2 adófizető, 2 szegény, 8 
puszta, más nemeseknek 6 puszta, 1578-ban és 
1582-ben az első összeíráskor (Goghanfalwa) 
Ányos Baltazárnak 1/2 adófizető, 2 szegény, 1 
újratelepített, 7 puszta, Gyomoréi Ambrusnak 
1/4 adófizető, 3 puszta, 1582-ben a második ösz-
szeíráskor és 1584-ben (Goganffalwa) Ányos 
Baltazárnak 1/2 adófizető, 2 szegény, 8 puszta, 
1 újratelepített, Gyomoréi Ambrusnak 1/4 adó
fizető, 2 puszta, Sárosdi Bernátnak 1/4 adófizető, 
2 puszta telke van. 

1588-ban puszta. 
1598-ban Dömölki Pál 2 ház után tizet adót. 

1622-ben több nemes 1/2, 1626—27-ben 1, 1635-
ben, 1638-ban (Goghanfa) 1 2/4, 1647—48-ban 
2/4 telek után fizet adót. 1696-ban (Goganfa) több 
földesúr birtoka. A községben lakik 12 jobbágy-, 
1 zsellércsalád. 244 hold szántóföldbe vetnek 372 
mérő magot, 9 hold szőlőjük 86 kapás, terem 51 
akó bort. 

GYEPÜKAJÁN 

1542-ben (Gyepw) Szalapai Andrásnak 1, Sza-
lapai Tamásnak 1 adófizető telke van. 

1542-ben az egytelkes nemesek: Zalyki Tamás 
1 forint, Forintos Ambrus 1 forint, Hobai Miklós 
20 dénár, Gyepüi Benedek 2 forint, Gyepüi Já
nos 50 dénár adót fizet. 

1545-ben (Gyepew) Szalapai Jánosnak 1/2 adó
fizető, 1 puszta, 1553-ban (Gyepew) Szalapai Ke-
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lemennek 1 puszta, Szalapai Tamásnak 1 puszta, 
az 1555-ben összeírt 1552. évi hátralék jegyzék 
szerint Szalapai Gergelynek 1 adófizető, 1564-ben 
és 1566-ban (Gyepy, Gyepew) Szalapai Lőrincnek 
1 adófizető, 1567-ben 1 zsellér, 1569-ben és 1570-
ben 1/4 adófizető, 1574-ben (Gyepew) Szalapai 
Lőrincnek 1 szabados, 1 szegény, 1 zsellér, 1578-
ban és 1582-ben az első összeíráskor 3 szegény, 
a második 'összeíráskor és 1584-ben (Gyepw) a 
szalapai nemesek curiajának 4 szegény, 1588-ban 
és 1594-ben több nemesnek 3 szegény zsellértelke 
van. 1599-ben (Gyepű) Forintos Pál 2 forint, Hu
szár Péter zsellérje 1 forint, 50 dénár, Fodor Ist
ván 1 forint, Gyepüi György és Benedek 1 forint 
adót fizet. 

1600-ban (Gyepeö) nyolc egytelkes család la
kik a községben. 

HEGENFÖLD 

1531-ben (Hegenffeldew) Báthori Györgynek 
7 adófizető, 12 szegény, 5 puszta, 4 szabados, 
1536-ban (Hegenfewld) Pekri Lajosnak 16 adófi
zető, 1543. évi hátralékjegyzék szerint (Hegen-
felde) Báthori Andrásnak 13 adófizető, 1545-ben 
az első összeíráskor 10 adófizető, 11 szegény, 5 
puszta, a hátralék jegyzék szerint 8 1/2 telek adó
jával hátralékban maradt, 1548-ban (Eghenfelde) 
8 1/2 adófizető, 1/2 bírónak átengedett, 4 újra
telepített, 13 szegény, 1549-ben és 1550-ben (He-
genffelde) 14 adófizető, 4 újratelepített, (Káp
talanfái wa) 8 1/2 adófizető, 1574-ben 7 1/2 adó
fizető, 4 szegény, 2 zsellér, 1 újratelepített, 10 
puszta, 1576-ban 6 adófizető, 7 szegény zsellér, 12 
puszta, 1578-ban és 1582-ben az első összeírás
kor 5 adófizető, 5 szegény és zsellér, 15 puszta, 
1582-ben a második összeíráskor és 1584-ben 6 
adófizető, 4 szegény zsellér, 13 puszta, 1588-ban 
és 1594-ben (Káptalanfalwa) Nádasdi Kristófnak 
és Balassi Istvánnak 6 adófizető, 4 szegény zsel
lér, 13 puszta telke van. 1598-ban Liszti István 
7, Nádasdi Tamás 7 ház után fizet adót. 1609-ben 
Nádasdi Tamásnak és Liszti Istvánnak 3 adófi
zető, 1610-ben és 1612-ben Nádasdi Tamásnak 3, 
az egykerekű malomnak 1/2 adófizető, 1613-ban 
Nádasdi Tamásnak 3 adófizető, 4 puszta, 1 szaba
dos, Csurgó György egykerekű malmának 1/2 
adófizető, 1618-ban Nádasdi Tamásnak 2 adó
fizető, 8 puszta, 1622-ben Nádasdi Lászlónak 2 
adófizető, 1626-ban, 1627-ben 1 1/2 adófizető, 
1635-ben, 1638-ban 1 2/4 adófizető, 1647-ben, 
1648-ban (Káptalanfalva) 1 1/4 adófizető telek 
van. 

1696-ban (Káptalanfa) Pápa várának birtoka. 
A községben 18 jobbágy- és 2 zsellércsalád la
kik. 228 hold szántóföldbe 344 mérő magot vet
nek. 8 hold szőlőjük 93 kapás, terem 78 akó bort. 

1531-ben (Kaptalanffalwa) a fehérvári prépost
ságnak 23 adófizető, 8 szegény, 4 puszta tel
ke van. 

A hódoltság korában birtokos még a Choron, a 
Nádasdi, Balassi és a Liszti család. 

A községben malom is van. 
1696-ban (Káptalanfa) Pápa várának birtoka. 
A községben 18 jobbágy- és 2 zsellércsalád 

lakik. 228 hold szántóföldbe 344 mérő magot 

vetnek. 8 hold szőlőjük 93 kapás és terem 78 
akó bort. 

ABRAHÁMKESZI, KESZI, 
SZENTKIR ALYKESZI 

1531-ben (Abrahamkesy) Ábrahámkesziben Lit-
teráti Miklós jegyzőnek (nótárius) 1 adófizető, 
Csoron Andrásnak 4 adófizető, 3 szegény, 2 
puszta, Szentkirálykesziben (Zenthkyralkesy) 
Csabi Istvánnak 3 adófizető, 3 szegény, 1 puszta, 
Csabi Mihály özvegyének 3 adófizető, 2 puszta, 5 
szegény, Hosztóti Lászlónak 4 puszta, 1534-ben 
Ábrahámkesziben Litteráti Miklósnak 1 adófize
tő, Szentkirálykesziben Csoron Andrásnak 4 adó
fizető, 4 szegény, 3 puszta, Csabi Mihály özve
gyének 2 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 1536-
ban Ábrahámkesziben (Abrahamkessy) Litteráti 
Miklósnak 1 adófizető, 2 szegény, Szentkirályke
sziben az első összeíráskor (Zentkyralkezy) Cso
ron Andrásnak 2 adófizető, 3 szegény, Dési Bal
tazárnak 3 1/2 adófizető, 3 szegény, a második 
összeíráskor (Zenthkyralkessye) Csoron András
nak 3 1/2 adófizető, 4 szegény, Dési Baltazárnak 
3 1/2 adófizető, 3 szegény, Hosztóti Lászlónak 1 
adófizető, 1542-ben Mocsoláskesziben (Mocsolas 
Kezy) Litteráti Miklós özvegyének 1 adófizető, 
Szentkirálykesziben (Zenthkyralkezy) Csabi Far
kasnak 2 adófizető, 2 szegény, 2 puszta, Kesziben 
az egytelkes nemesek (Kezy) Ábrahám Mihály 1 
forint, Keszi Balázs 20 dénár adót fizet, 1543. évi 
hátralék jegyzék szerint Mocsoláskesziben (Ma-
cholaskesy) Hosztóti László 1/2 telek adójával 
hátralékban van, 1545-ben Mocsoláskeszi puszta, 
Szentkirálykesziben Csabi Péternek 1 adófizető, 
2 szegény, 2 puszta, Csabi Farkasnak 1 adófize
tő, 3 szegény, Csoron Andrásnak 1 adófizető tel
ke van. Csabi Péter 1, Csabi Farkas 2 telek adó
jával hátralékban van. 

1548-ban Szentkirálykeszi puszta. 
1588-ban és 1594-ben Kesziben Csabi Mihály 

1/2 telek után fizet. 1598-ban Mocsoláskesziben 
(Mochola Kesy) Csabi Mihály 5, a Csoron család 
2 ház után fizet adót. 1599-ben Mocsoláskesziben 
Balázs molnár malma 2 forint adót fizet. 

KEVENES 

1542-ben (Kehwenes) Székely Istvánnak 1 adó
fizető telke van. 1542-ben egytelkes nemesek: 
László Tamás 1 forint, Kevenesi Ambrus 1 fo
rint, Kevenesi Gergely 1 forint, Kis Péter 50 dé
nár, Kis István 1 forint adót fizet. 

KISGÖRBÖ 

1531-ben (Kys Kerbew) Görbői Barnabásnak 
2 1/2 adófizető, 4 szegény, 3 puszta, Kacor Mi
hálynak 1 adófizető, 6 szegény, 3 puszta, 2 szaba
dos, 1542-ben (Kyskewrbew) Kocsi Péternek és 
Benedek özvegyének 2 adófizető, 6 szegény, 
Hosztóti Lászlónak 1 adófizető telke van. 

1542-ben egytelkes nemesek (Kys Kewrbew) 
Danes Sebestény 50 dénár adót fizet. 
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1545-ben (Kyskerbew) Görbői Györgynek 2 
adófizető, 10 szegény, 3 puszta, a hátralékjegy
zék szerint 4 telek adójával hátralékban volt, 
1549-ben (Kys Kwrbw) Görbői Györgynek 3 1/2 
adófizető, 6 újratelepített, 3 zsellér, 1 puszta, 
1550-ben 3 1/2 adófizető, 1553-ban (Kyskewr-
bew) 3 1/2 adófizető, 7 szegény, 4 puszta, 1554-
ben ugyanannyi török birtok, 1555-ben (Kys 
Kewrbew) Görbői György özvegyének 2 1/2 adó
fizető, 1556-ban ugyanannyi, 1557-ben Görbői 
György özvegyének 4 1/2 adófizető, 8 szegény, 
1 nemesi curia, 2 kereskedő, 1 allódium, 1566-ban 
(Kys Kewrbew) Görbői Jánosnak 2 adófizető, 3 
szolga, 1 nemesi curia, 1 officialis, 3 zsellér, 8 
szegény, 1 puszta, 1567-ben (Kyskewrbe) Gör
bői Jánosnak 2 adófizető, 12 szegény, 1 puszta, 
1 szolga, 1569-ben és 1570-ben Görbői Jánosnak 
3 1/2 adófizető, 6 szegény, 2 zsellér, 3 puszta, 2 
szolga, 1572-ben (Kyskeorbo) Kisgörbői János
nak 2 1/2 adófizető, 1574-ben (Kys Keorbeo) 
Görbő Jánosnak 1 adófizető, 5 szegény, 1 zsel
lér, 2 szabados, 7 puszta, 1576-ban Görbői János
nak és Bogdán Demeternek 1/2 adófizető, 12 sze
gény és zsellér, 6 puszta, 1578-ban és 1582-ben 
az első összeíráskor (Kys Keorbeo) Görbői Já
nos özvegyének és Bogdán Demeter özvegyének 
1 adófizető, 5 szegény és zsellér, 3 kereskedő és 3 
szolga, 1 újratelepített, 4 puszta, 1588-ban (Kys-
keorbeo) Görbői János özvegyének 1 1/2 adó
fizető, 4 szegény zsellér, 4 puszta telke van. 

1598-ban (Kys Geörbeö) Görbői István 3 ház 
után fizet adót. 1609-ben (Kyskeörbeö) Görbői 
Istvánnak 2, 1610-ben és 1612-ben (Kis Georbeo) 
Görbői Istvánnak 1 adófizető, 1613-ban (Kys
keörbeö) 1 adófizető, 4 puszta, 1 szabados, 1618-
ban (Kiskörbö) több nemesnek 1 adófizető, 7 
puszta, 1622-ben (Kyskörbö) Görbői Istvánnak 
1 adófizető, 7 puszta, 1626-ban, 1627-ben, 1635-
ben, 1638-ban, 1647—48-ban 1 adófizető telke 
van. 

1696-ban (Kis Görbö) Bezerédi család birtoka. 
A községben 16 jobbágynak 132 hold szántóföld
je van, amelybe vetnek 189 mérő magot. 14 hold 
szőlőjük 141 kapás és terem 101 akó bort. 

KISVÁSÁRHELY 

1531-ben (Kys Wasarhel) Hagymasi Jánosnak 1 
adófizető, 7 szegény, Hagymasi László özvegyé
nek 10 puszta, Bejei Istvánnak 3 1/2 adófizető, 2 
szegény, 2 puszta, 1 szabados, 1534-ben Hagymasi 
Jánosnak 3 adófizető, 3 szegény, 1 szolga, 6 pusz
ta, Bejei Istvánnak 3 adófizető, 3 szegény, 5 pusz
ta, 1536-ban az első összeíráskor Hagymasi Já
nosnak 2 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, Csoron 
András 3 1/2 telek adójával hátralékban van, a 
második összeíráskor (Kyswasarhel) Hagymasi 
Jánosnak 2 1/2 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 
Csoron Andrásnak 3 1/2 adófizető, 3 szegény, 
1542-ben Hagymasi Kristófnak 2 adófizető, 4 sze
gény, Török Bálintnak 1 adófizető, 5 szegény, 3 
puszta, 1545-ben az első összeíráskor Hagymasi 
Kristófnak 1 adófizető, 3 szegény, Csoron And
rásnak 1 adófizető, 3 szegény, Hagymasi János 
özvegyének 1 adófizető, 3 szegény, a második 

összeíráskor Hagymasi Kristófnak 2, Hagymasi 
János özvegyének 1, Csoron Andrásnak 1 adófi
zető, Hagymasi Lestárnak 1 adófizető, 1549-ben 
(Kyswasarhel) Csoron Andrásnak 1 adófizető, 7 
zsellér, Hagymasi János özvegyének 1 adófizető, 
2 zsellér, Hagymasi Lestár özvegyének 1, a job
bágyainak malmának 1 adófizető, a hátralék jegy
zék szerint Csoron András 1, Hagymasi János öz
vegye 1, Hagymasi Lestár jobbágyai malmának 1 
adófizető telek adójával hátralékban van, 1550-
ben Csoron Andrásnak 1, Hagymasi János özve
gyének 1 adófizető, 1553-ban Hagymasi Péternek 
1 szegény, 2 puszta, Hagymasi Lestárnak 3 sze
gény, 1 újratelepített, Csoron Jánosnak 4 sze
gény, 2 puszta, 1554-ben Hagymasi János özve
gyének 1, Csoron Andrásnak 1 adófizető, a máso
dik összeírás szerint Csoron Jánosnak 2, Hagy
masi Péternek 1/2 adófizető, 1555-ben az első ösz-
szeírás szerint (Kyswasarhely) Hagymasi Lestár
nak 1/2, Hagymasi Péternek 1, Csoron Jánosnak 
1/2 adófizető, a második összeírás szerint (török 
birtok) Csoron Andrásnak 1, Hagymasi János öz
vegyének 1, a malomnak 1 adófizető, 1555-ben 
összeírva az 1552. évi hátralék, ezek szerint Cso4 
ron András 1 telek adójával hátralékban van, az 
1555. évi hátralékjegyzék szerint Hagymasi Les
tár 1/2, Csoron János 1/2 adó hátralékban van, 
1556-ban is ugyanaz a helyzet, 1557-ben Hagyma
si Lestárnak 1/2 adófizető, 3 szegény, Hagymasi 
Péternek 1/2 adófizető, 2 szegény, Csoron János
nak 1 1/2 adófizető, Hagymasi Lestár 1/2 telek 
adójával hátralékban van, 1564-ben Csoron Já
nosnak 2 adófizető, 1 szegény, Hagymasi Péter
nek 1/2 adófizető, 2 szegény, Hagymasi Lestár
nak 1/2 adófizető, 2 szegény telke van. 

1566-ban és 1567-ben puszta, a török felégette, 
1569-ben és 1570-ben (Kysasarhell) Csoron Já
nosnak 1/4 adófizető, 1 puszta, Hagymasi Lestár 
özvegyének és Hagymasi Péternek 1/4 adófizető, 
3 puszta, 1572-ben (Kys Wasarhel) Hagymasi 
Kristófnak és Péternek 1, Csoron Jánosnak 1/4 
adófizető, 1574-ben (Kysvasarhel) Csoron János
nak 1/4 adófizető, 1 újratelepített, 1 szolga, 6 
puszta, Hagymasi Kristófnak 1/4 adófizető, 2 sze
gény, 2 zsellér, Hagymasi Péternek 1/4 adófizető, 
1 újratelepített, 2 puszta, 1578-ban és 1582-ben az 
első összeíráskor (Kys Vasarhel) Csoron János
nak 1/2 adófizető, 6 puszta, Hagymasi Gábornak 
1/4 adófizető, 5 szegény zsellér, 3 puszta, 1582-
ben a második összeíráskor és 1584-ben Csoron 
Jánosnak 1/2 adófizető, 2 szegény, 5 puszta, 
Hagymasi Gábornak 1/4 adófizető, 1 szegény, 6 
puszta, 1 újratelepített, 1588-ban és 1594-ben Ná-
dasdi Kristóf özvegyének és Balassi Istvánnak 
1/2 adófizető, 1 szegény, 6 puszta, Hagymasi Gá
bornak 1/2 adófizető, 2 szegény, 6 puszta telke 
van. 1598-ban (Kys Vasarhel) Hagymasi Gábor 2, 
Hagymasi Kristóf 4, Nádasdi Tamás 1, Liszti Ist
ván 1 ház után fizet adót. 

KOHÁR 

1542-ben Kohári János egy telkes nemes 20 dé
nár adót fizet. 1564-ben Kohári Péternek 1 adófi
zető telke van. 1566-tól kezdve puszta. 
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KOLON 

1531-ben (Kolon) Báthori Györgynek 23 adófi
zető, 20 szegény, 7 puszta, 5 szabados, 1536-ban 
Pekri Lajosnak 32 adófizető, 1543. évi hátralék
összeírás szerint Báthori Andrásnak 24 adófizető, 
1545-ben 8 adófizető, 1548-ban Báthori András 
birtoka felégetve és puszta, 1553-ban Báthori 
Andrásnak 1 adófizető, 1 szegény, 28 újratelepí
tett, 1555-ben 14 adófizető, 1556. évi hátralék
jegyzék szerint 14 adófizető, 1557-ben 11 adófi
zető, 7 szegény, 1 bírónak átengedett, 1564-ben 
Báthori Andrásnak 14 adófizető, 4 kereskedő, 6 
újratelepített, 7 szegény, 1566-ban 16 adófizető, 
1569-ben és 1570-ben Báthori Miklósnak 4 adófi
zető, 6 szegény, 6 újratelepített, 1572-ben 4 1/2 
adófizető, a török felégette és puszta, 1573-ban is 
puszta, 1574-ben Báthori Miklósnak 1 adófizető, 3 
szegény, 4 zsellér, 6 puszta, 1576-ban 1 adófizető, 
6 szegény és zsellér, 7 puszta, 1578-ban és 1582-
ben az első összeíráskor 1 adófizető, 4 szegény 
zsellér, 9 puszta, 1582-ben a második összeíráskor 
1 1/4 adófizető, 3 szegény zsellér, 8 puszta telke 
van. 1588-tól kezdve puszta. 

KUSTYÀN 

1531-ben (Kwsthan) Kőveskuti Jakabnak 1 adó
fizető, 4 felégetett, 1534-ben Felsőkustyánon (Fel-
sewkwsthan) Kustyáni Pál özvegyének 1 adófize
tő, 2 szegény, Hollosi Lászlónak 1 adófizető, 7 
szegény, 1536-ban mindkét Kustyánon (Uterque 
Kustan) Kustyáni Pál özvegyének 1 adófizető, 1 
szegény, 1 újratelepített, Kustyáni Lászlónak 1 
adófizető, 1 szegény, 1 nemesi curia, 1542-ben Al-
sókustyánon (Alsokwsthan) Kőveskuti Istvánnak 
3 1/2 adófizető, 5 szegény, az egy telkes nemesek; 
Barna Miklós özvegye 50 dénár adót fizet, Felső
kustyánon (Felsewkwsthan) Bazsó András özve
gyének és másoknak 2 adófizető, 6 szegény, 1543. 
évi hátralékjegyzék szerint Litteráti István 4 te
lek adójával hátralékban volt, 1545-ben Alsókus-
tyánon (Also Kwsthan) Kőveskuti Istvánnak 
2 1/2 adófizető, 6 szegény, 3 puszta, (Litteráti Ist
vánnak (?) 2 1/2 adófizető, Felsőkustyánon (Fel-
sew Kwsthan) Bazsó Andrásnak 2 adófizető, 1549-
ben Egyházaskustyánon (Eghazaskwthan) Kőves
kuti Istvánnak 5 1/2 adófizető, 3 zsellér, 1 újrate
lepített, az adóval hátralékban van), Felsőkustyá
non (Felsew Kwsthan) Hányi Miklósnak 2 adófi
zető, Sal Illésnek 3 adófizető, 1 zsellér, Hathalmi 
Lászlónak 1 1/2 adófizető, 1 zsellér, 1 újratelepí
tett, a hátralékjegyzék szerint Hányi Márton 2, 
Sal Illés 3, Hathalmi László 1 1/2 telek adójával 
hátralékban van, 1550-ben Felsőkustyánon Hányi 
Mártonnak 2, Sel Illésnek 3, fizetett 2, Hathalmi 
Lászlónak 1 1/2 adófizető, Egyházaskustyánon 
(Eghazas Kwstan) Kőveskuti Mihálynak 5 1/2 
adófizető, fizetett 2 1/2, 1553-ban az első össze
íráskor Felsőkustyánon (Felsekwstan) több ne
mesnek 2 1/2 adófizető, 1/2 újratelepített, 3 sze
gény, a második összeíráskor (Felsew Kwstan) 
Kőveskuti Istvánnak 2 1/2 adófizető, Alsókustyá-
non (Alsokwthan) Barnás Balázsnak 1 szegény, 
Kőveskuti Istvánnak 2 adófizető, 2 szegény, 2 
puszta, 1 újratelepített, 1554-ben az első össze-
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íráskor Felsőkustyánban a nemeseknek 2 1/2 
adófizető, a második összeíráskor Hathalmi László
nak 1, Hertelendi Jánosnak 1/2, Sal Illés özve
gyének 2, Károlyi Miklósnak 1 adófizető, Hathal
mi László 1 1 / 2 telek adójával hátralékban van. 
(nem török birtok), Alsókustyánon (Alsokwsthan) 
Kőveskuti Istvánnak 1/2, Hollosi Györgynek 1/2 
adófizető, 1555-ben Felsőkustyánban (Felsew 
Kwstan) Hathalmi Lászlónak 1, Bogdán Zsigmond 
özvegyének 1, Hertelendi Jánosnak 1/2 adófize
tő, Egyházaskustyánon (Eghaaskwsthan) Kőves
kuti Istvánnak 5 1/2 adófizető, 1555-ben a máso
dik összeíráskor Felsőkustyánon (Felsewkwsthan) 
(nem török birtok) Hányi Mártonnak 2, Sal Illés
nek 3, Hathalmi Lászlónak 11 /2 adófizető, 1554-
ben Alsókustyánban (Also Kwsthan) Kőveskuti 
Istvánnak 2 adófizető, Bornemissza Györgynek 
1/2 adófizető, Hollosi Györgynek 1 1/2 adófizető, 
1556-ban Alsókustyánon Hollosi Bertalannak 1/2, 
Hollosi Györgynek 1 adófizető, Hollosi Bertalan 
az adóval hátralékban van. 1555-ben összeírt 
1552. évi hátralék jegyzék szerint Egyházaskus
tyánon Kőveskuti István 5 1/2 telek adójával 
hátralékban van, 1556-ban Felsőkustyánban Hat
halmi Lászlónak 1, Hertelendi Jánosnak 1, Sal 
Illés özvegyének 1 1/2 adófizető, Alsókustyánon 
Hollosi Bertalannak 1/2, Hollosi Györgynek 1 
adófizető, 1557-ben Felsőkustyánban Hertelendi 
Jánosnak 1 adófizető, Sal Illés özvegyének 1 adó
fizető, 2 szegény, Károlyi Miklósnak birtoka sze
gény, Békási Lászlónak birtoka szegény, Hányi 
Mártonnak 1 adófizető, (szegény), 1564-ben Fel
sőkustyánban (Felsew Kwsthan) Kőveskuti Máté
nak 1/2 adófizető, Kemény Andrásnak 1/2 adófi
zető, 1 szegény, Hertelendi Péternek 1/2 adófize
tő, Litteráti Mihálynak 1/2, Károlyi Miklósnak 1 
adófizető, Hányi Mártonnak 1/2, adófizető, Bog
dán Demeternek 1 szegény, 1 felégetett, 1 puszta, 
Csányi Bernátnak 1/2 adófizető, 3 szegény, 1 
puszta, Alsókustyánban (Also Kwsthan) Hollosi 
Györgynek 1/2 adófizető, 1 szegény, Bogdán De
meternek 1/4 adófizető, Kőveskuti Farkasnak 3 
szegény, Hollosi Bertalan özvegyének 1 szegény, 
1566-ban az első összeíráskor Felsőkustyánban 
(Felsewkwsthanhyan) Kőveskuti Máténak 1/2, 
Kemény Andrásnak 1/2, Hányi Bernátnak 1/2 
adófizető, második összeíráskor (Felsewkwsthan) 
Kőveskuti Máténak 1/2 adófizető, Kőveskuti 
Andrásnak 1/2 adófizető, Csányi Bernátnak 1/2 
adófizető, 4 puszta, Hányi Márton özvegyének 1 
puszta, Károlyi Miklósnak 1 puszta, Bogdán De
meternek 2 puszta, Alsókustyánban a második 
összeíráskor (Also Kwsthan) Bogdán Demeter bir
toka puszta, Kőveskuti Farkasnak 3 szegény, Hol
losi György birtokán menekült jobbágyok van
nak, 1 zsellér, 1569-ben és 1570-ben Felsőkus
tyánban (Felsew Kwsthan) Csányi Bernátnak 1/2 
adófizető, 2 szegény, 1 puszta, Kemény András
nak 1/2 adófizető, 1 szegény, Hertelendi János
nak 1/4 adófizető, Kőveskuti Máténak 1/2 adófi
zető, 1 szegény, Alsókustyánban (Also Kwstan) a 
nemeseknek 1 adófizető, 3 szegény, 2 zsellér, 1 
újratelepített, 2 puszta . . . 1567-ben a második 
összeíráskor mindkét Kustyánban (Uterque 
Kwstan), nem török birtok, Bogdán Demeternek 2 
szegény, Hollosi Sándornak 1/2 adófizető, 2 sze
gény, Hollosi Györgynek 1 szegény, 3 puszta, Ke-



meny Andrásnak 1/2 adófizető, Laki Mihálynak 1 
szegény, Csányi Bernátnak 1/2 adófizető, 1 sze
gény, 3 puszta, Kustyánban és Karmacson (kws-
than et Karmach) Hertelendi Jánosnak 1/2 adófi
zető, 1 szegény, 1572-ben Alsó- és Felsőkustyán-
ban (Also et Feolseo Kusthan) több nemesnek 
2 1/2 adófizető, a török felégette és elnéptelened
ve, 1573-ban szintén, 1574-ben Felsőkustyánban 
(Felseo Kwstan) több nemesnek 2 szegény, 7 
puszta, 1576-ban Felsőkustyánban (Feoleseo 
Kwsthan) Bogdán Demeternek 1/4 adófizető, 5 
szegény és zsellér, Kőveskuti Máténak és Hathal
mi Lázárnak 1/4 adófizető, 2 puszta, Alsókus-
tyánban (Also Kusthan) több nemesnek 2 sze
gény, 7 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első ösz-
szeíráskor Felsőkustyánban (Feolseo Kwstan) 
több nemesnek 1/2 adófizető, 2 szegény, zsellér, 
10 puszta telke van. Alsókustyán puszta. 

1610-ben és 1612-ben Kustyánon (Kustan) Hol-
losi Sándornak 1/4 adófizető telke van. Többet 
nincsen összeírva. 

MAND 

1531-ben (Mand) Báthori Györgynek 9 adó
fizető, 5 szegény, 6 szabados, 1543. évi hátralék
jegyzék szerint Báthori Andrásnak 6 adófizető, 
1545-ben Báthori Andrásnak 4 1/2 adófizető, 11 
szegény, 3 puszta, a hátralékjegyzék szerint 6 
adófizető, 1548-ban 8 adófizető, 2 újratelepített, 
6 -zsellér, egy malom, 1550-ben 8 adófizető, fize
tett, 6, 1553-ban 5 1/2 adófizető, 4 szegény, 1554-
ben 13 adófizető, (nem török birtok) 1555-ben az 
első összeíráskor 5 adófizető, a második össze
íráskor 8 adófizető, a malmának 1 adófizető, 
1555-ben az 1552-ben összeírt hátralékjegyzék 
szerint Báthori Andrásnak 8 adófizető, fizetett 
5 1/2, 1564-ben 5 adófizető, 11 szegény, a malom
nak 1 adófizető, 1566-ban 3 1/2 adófizető, 1 puszta, 
7 szegény, a malomnak 1 adófizető, 1567-ben 3 1/2 
adófizető, 9 szegény, 3 puszta, 1 újratelepített, 
1569-ben és 1570-ben (Mandh) Báthori Miklósnak 
3 1/2 adófizető, 6 szegény, 3 zsellér, 2 puszta, a 
malomnak a Zalán 1 adófizető, 1572-ben (Mand) 
Báthori Miklósnak 3 puszta, a török felégette és 
puszta, 1573-ban a beírás ugyanaz, 1574-ben 
Báthori Miklósnak 1 adófizető, 3 szegény, 1 fel
égetett, 10 puszta, a malomnak a telke a Zalán 
puszta, 1576-ban 1/2 adófizető, 5 szegény, 4 zsel
lér, 8 puszta és felégetett, a malom puszta, 1578-
ban és 1582-ben az első összeíráskor 1/2 adófizető, 
7 szegény zsellér, 1 szolga, 6 puszta, 1594-ben 
puszta, telke van. 

1598-ban Nádasdi Ferenc 5 ház után fizet adót. 
1610-ben és 1612-ben (Mand) Nádasdi Pálnak 

1/4 adófizető, 1613-ban a Zrínyinek 1/4 adófizető, 
8 puszta, 1 szabados, 1618-ban Homonai György
nek és Nádasdi Pálnak 1/4 adófizető, 1 szabados, 6 
puszta, 1626—27-ben (Bete et Mand) 1 adófizető, 
1635-ben és 1638-ban (Bethefalva et Mand) 2 adó
fizető, 1647—48-ban 1 1/4 adófizető telke van. 
1696-ban (Mand) Széchenyi György birtoka. A 
községben van 3 jobbágy-, 3 zsellércsalád, 48 hold 
szántóföldbe vetnek 60 pozsonyi mérő magot, 2 
1/4 hold szőlőjük 24 kapás, terem 12 akó bort. 

MAGYARÁD 

1531-ben (Magarad) Báthori Györgynek 6 adó
fizető, 7 szegény, 4 puszta, 2 szabados, 1536-
ban (Magharad) Pekri Lajosnak 10 adófizető, 
1543. évi hátralékjegyzék szerint 7 adófizető, 
1545-ben Báthori Andrásnak 3 adófizető, 1548-
ban (Magiarad) Báthori András birtoka feléget
ve és puszta, 1553-ban is puszta, 1564-ben Báthori 
Andrásnak 4 1/2 adófizető, 3 újratelepített, 2 sze
gény, 1566-ban 6 adófizető telke van. 1569-től 
kezdve puszta községként van összeírva. 

MEGYER 

1542-ben Megyeri Tamásnak 6 adófizető, 4 sze
gény telke van. Az egytelkes nemesek közül Me
gyeri Márton 2 forint, Ispán Bálint 20 dénár adót 
fizet. 

1545-ben Megyeri Tamásnak 2 adófizető telkét 
írták össze. A hátralékjegyzék szerint Józsa Or
bán 3, Megyeri Márton 1 telek adójával hátra
lékban van. 1548-ban (Meiger) Józsa Orbánnak 
3 adófizető, 3 szegény, 1 puszta, Megyeri Márton
nak 1 adófizető, 1 szegény, 1549-ben és 1550-ben 
(Megér) Józsa Orbánnak 3 adófizető, 2 zsellér, 
. . . 1545-ben Megyeri Mihálynak 1 adófizető, 7 
szegény, 2 puszta telke van. 1553-ban Boldai Ba
lázsnak 1 adófizető, 1 puszta, Megyeri Gáspár
nak 2 adófizető, 1 szegény, Megyeri Mártonnak 
1 adófizető, 1 puszta, 1554-ben (török birtok) Me
gyeri Baltazárnak 2, Megyeri Péternek 1, Boldai 
Balázsnak 1 1/2 adófizető, 1555-ben Megyeri 
Istvánnak és Boldai Gábornak 2, Megyeri Pé
ternek 1 adófizető, Józsa Orbánnak 3 adófizető, 
az 1552-ben melyet 1555-ben írtak össze, Megyeri 
Márton 1, Megyeri Gáspár 2 telek adójával hát
ralékban van. 1556-ban Megyeri Imrének és Bol
dai Tóbiásnak 2, Megyeri Péternek 1 adófizető, 
Magyari Imre 2 telek adójával hátralékban van, 
1557-ben Megyeri Imrének és Boldai Tóbiásnak 
szegény, Megyeri Péternek puszta telke van. 

1564-ben Megyeri Gáspárnak 3 adófizető, 2 
újratelepített, 2 szolga, a malomnak 1 adófizető, 
1566-ban (Meghyer) Megyeri Gáspárnak 1, a mal
mának 1 adófizető, telke hátralékban van, 1567-
ben Megyeri Gáspárnak 2 zsellér, Megyeri Im
rének 1 szegény telkét írták össze, a megjegyzés, 
a török felégette, 1569-ben és 1570-ben Megyeri 
Imrének és Gáspárnak 3 szegény, 2 puszta, 1574-
ben (nem török birtok) Megyeri Imrének és Gás
párnak 4 szegény telke van. 

1576-ban, 1578-ban, 1582-ben a török teljesen 
elpusztította. 1588-ban és 1594-ben Megyeri Im
rének és Gáspár özvegyének 4 újratelepített tel
két írták össze. Többet nincs összeírva. 

MIHÁLYFALVA 

Egytelkes nemesi község. 
1542-ben (Myhalfalwa) Nagy András 2 forint, 

Danes János 1 forint, Nagy Gergely 20 dénár, 
Ohidi György 50 dénár, Móré György 1 forint 
adót fizet. 

1590-ben (Mihalffalwa) Fodor Mihály 25 dé
nár, Nagy Balázs 1 forint, Nagy György 50 dé-
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nár, Parragi Péter özvegye 25 dénár, Nemes Dé
nes 50 dénár, Csider Lőrinc 50 dénár, Nagy 
György 50 dénár, Öhidi Imre 50 dénár, Danes 
Pál 20 dénár, Tóth Ambrus 50 dénár, Danes Já
nos 20 dénár, Vas Bernát 35 dénár, Szőke Bene
dek 50 dénárt fizet. 

1599. évi hátralékjegyzék szerint (Mihalffalwa) 
Nagy Balázs, Nagy György, Parragi Péter özve
gye, Nagy György összesen 2 forint 50 dénárt 
fizet. 

1600-ban a községben 14 egytelkes nemes la
kik. 1696-ban (Mihalfa) nemesek birtoka. 5 1/2 
hold szőlőjük 54 kapás, terem 44 akó bort. 

MIHÁLYHAZA 

1542-ben (Myhalhaza) Podali Éliás 25 dénár, 
Mihályházai László 1 forint, Horváth György 2 
forint adót fizet. 1548-ban (Myhalhaza) Mihály
házai Lászlónak 5 szegény, Mihályházai János
nak 2 szegény, Horváth Lőrincnek 1 szegény, 
1555-ben, 1556-ban puszta, az 1556. évi hátralék
jegyzék szerint Vizesgyáni György 2 telek adó
jával hátralékban van, 1557-ben Mihályházai Já
nos özvegyének és Mihályházai Lászlónak 1 adó
fizető, 1564-ben (Myhal Haza) szegények, 1566-
ban a mihályházai nemesek 2 szegény, 4 puszta, 
1567-ben Zalai Lőrincnek 1 zsellértelke van, a 
többi nemesi curia. 

NABOLYAT 

1536-ban az erényei szerzeteseknek 5 adófizető, 
5 szegény telke van. 

NAGYGÖRBÖ 

1531-ben (Nag Kwrbew) Csabi Istvánnak 4 
adófizető, 5 puszta, 4 szegény, Csabi Mihály özve
gyének 3 1/2 adófizető, 3 szegény, 4 puszta, 
2 szabados, Bazsó Imrének 3 szegény, 5 puszta, 
Bazsó Osvaldnak 4 adófizető, 1534-ben (Nagh 
Kerbew) Csoron Andrásnak 4 adófizető, 2 sze
gény, 4 puszta, Csabi Mihály özvegyének 4 adó
fizető, 4 szegény, 3 puszta, Bazsó Imrének 1 adó
fizető, 3 szegény, Bazsó Ferencnek 4 adófizető, 
4 szegény, 3 puszta, 1536-ban mindkét Görbön 
(Utraque Gerbe) Csabi Mihály özvegyének 3 1/2 
adófizető, 3 szegény, Bazsó Osvaldnak és Ferenc
nek 5 adófizető, 1542-ben (Nagh Kewrbew) Bazsó 
Andrásnak 1 adófizető, 7 szegény, Bazsó György
nek 2 adófizető, 6 szegény, Csabi Farkasnak 1 
adófizető, 4 szegény, Csabi Péternek 3 adófizető, 
3 szegény, az 1543. évi hátralékjegyzék szerint 
Csabi Farkas 1/2 telek adójával hátralékban van, 
1545-ben (Naghkerbew) Bazsó Andrásnak 1 adó
fizető, 6 szegény, Bazsó Györgynek 1 adófize
tő, 8 szegény, Csabi Farkasnak 1 adófizető, 3 
szegény, a második összeíráskor Bazsó And
rásnak 1, Bazsó Györgynek 3, Csabi Farkas
nak 1, Csabi Péternek 1 adófizető, 1548-ban 
(Naghgerbew) a Bazsó családnak 5, Csabi Pé
ternek 2 1/2, Csabi Farkasnak 2 adófizető, a 
második összeíráskor (Keerbew) Bazsó György

nek 3 adófizető, 1 újratelepített, 6 szegény, Ba
zsó András özvegyének 1 adófizető, 1 újra
telepített, 5 szegény, Répási Ferencnek 2 1/2 
adófizető, 1 szegény, 1/2 vendég, Csabi Péternek 
2 adófizető, 4 szegény, 1549-ben (Nag Kwrbew) 
Csabi Farkasnak 2 1/2 adófizető, Bazsó András 
özvegyének 2 adófizető, 2 zsellér, 2 újratelepí
tett, Bazsó Györgynek 3 adófizető, 1 szolga, Ba
zsó Györgynek 3 adófizető, 3 zsellér, Bazsó And
rás özvegye 2 telek adójával hátralékban van, 
1550-ben (Nagh Kerbew) Csabi Farkasnak 2 1/2 
adófizető fizetett 1 1/2, Bazsó András özvegyé
nek 2 adófizető, Bazsó Györgynek 3 adófizető, 
fizetett 2, Csabi Péternek 1 adófizető, 1553-ban 
(Naghkewrbew) Székely Máténak 1 adófizető, 
1 szegény, 2 puszta, Csabi Péternek 5 adófizető, 
5 szegény, 2 puszta, Csabi Farkasnak 1 1 / 2 adó
fizető, 3 szegény, 3 újratelepített, Bazsó György
nek és Bazsó András özvegyének 2 adófizető, 
4 szegény, 2 újratelepített, 2 puszta, a második 
összeíráskor (Nag Kewrbew) Székely Máténak 
1, Csabi Péternek 1, Bazsó Györgynek és Bazsó 
András özvegyének 2 adófizető, Csabi Farkas 
1/2 telek adójával hátralékban van, 1554-ben 
(Nagh Kewrbew, török birtok) Csabi Péternek 1, 
Bazsó Györgynek és Bazsó András özvegyének 
2 adófizető, a második összeíráskor Csabi Far
kasnak 1 1/2, Csabi Péternek 1 adófizető, hát
ralékban van Bazsó György 1, Székely Máté 2, 
Csabi Péter 3, Csabi István özvegye 4, Bazsó 
András özvegye 2 1/2 telek adójával, 1555-ben 
(Nag Kewrbew) Csabi István özvegyének 2, Szé
kely Mihálynak 1/2, Csabi Péternek 1/2, Bazsó 
András özvegyének 1 adófizető, a második ösz-
szeíráskor (Naghkewrbew) Csabi Farkasnak 2 
1/2, Bazsó András özvegyének 2, Bazsó György
nek 3, Csabi Péternek 1 adófizető, 1555-ben ösz-
szeírt 1552r évi hátralék jegyzék szerint (Nagy-
kerbew, török birtok) Bazsó András özvegye 2, 
Bazsó György 3, Székely Máté 1, Csabi Farkas 
1 1/2 telek adójával hátralékban van. 1555-ben 
(Nag Kewrbew) Csabi István özvegyének 2, Szé
kely Máténak 1/2, Csabi Péternek 1/2, Bazsó 
András özvegyének 1 adófizető, a második ösz-
szeíráskor (Naghkewrbew) Csabi Farkasnak 2 
1/2, Bazsó András özvegyének 2, Bazsó György
nek 3, Csabi Péternek 1 adófizető, a hátralék
jegyzék szerint Székely Máté 1/2, Bazsó And
rás özvegye 1, Csabi István özvegye 2 telek 
adójával hátralékban van, 1556-ban Csabi Zsig
mondnak 2, Csabi Péternek 1/2 adófizető, a 
hátralékjegyzék szerint Csabi István özvegye 2, 
Székely Máté 1/2, Bazsó András özvegye 1 telek 
adójával hátralékban van, 1557-ben (Nagykewr-
bew) Csabi István özvegyének 2 1/2, adófizető, 
2 szegény, Bazsó András özvegyének 1 adófizető, 
3 szegény, Csabi Péternek 1 1 / 2 adófizető, 1 sze
gény, Székely Máténak 1 adófizető, Bazsó 
Györgynek 1/2 adófizető, 1564-ben (Nagy Körbö) 
Bazsó Györgynek és Székely Máténak 1 adó
fizető, 6 puszta, 2 szegény, a kapornaki apátság
nak 1 újratelepített, Csabi Péternek 1 adófizető, 
12 szegény, 7 puszta, Vattai Lőrincnek és más 
nemeseknek 4 adófizető, 2 szegény, Bazsó And
rás özvegyének szegény és puszta, 1566-ban 
(Nagh Kewrbew) Csabi Péternek 1 adófizető, 2 
puszta, Bazsó Györgynek 1/2 adófizető, 5. sze-
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gény, a kapornaki apátságnak 1 szegény, 1 újra
telepített, Vattai Lőrincnek és más nemeseknek 
Bérről 1 adófizető, 2 puszta, 6 szegény, 1567-
ben (Naghkewrbew) Csabi Péternek 1 1/2 adó
fizető, 3 szegény, 2 puszta, Csabi István özve
gyének 2 adófizető, a zalavári apátságnak 2 sze
gény, Márki Jánosnak 1 szegény, 1 puszta, 1569-
ben és 1570-ben (Nagy Kerbew) Csabi Péternek 
3 adófizető, 4 szegény, 2 zsellér, 2 puszta, Ba-
zsó Györgynek 1/2 adófizető, 3 szegény, 2 pusz
ta, Semptei János özvegyének 1/2 adófizető, 
Vattai Lőrincnek 1 szegény, Marcaltői Miklós
nak 1 puszta, Hagymási Lestár özvegyének 1 
puszta, 1572-ben (Nagy Keorbeo) Csabi Péter
nek 2 1/4, Bazsó Györgynek 1/2, Semptei Já
nos özvegyének 1/2 adófizető, 1574-ben (Nagy-
keorbeo) Csabi Péternek 1 adófizető, 3 szegény, 
2 újratelepített, 1 puszta, Bazsó Györgynek 1/2 
adófizető, 3 szegény, 2 újratelepített, 2 puszta, 
Semptei János özvegyének 1/2 adófizető, Vattai 
Lőrincnek 1 puszta, Hagymási Kristófnak 1 pusz
ta, 1576-ban (Nagy Keorbeo) Csabi Péternek 1 
adófizető, 3 szegény, és zsellér, 9 puszta, Bazsó 
Györgynek 5 puszta, Semptei János özvegyének 
1/4 adófizető, 1 szegény, több nemesnek 3 pusz
ta, 1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 
Csabi Péternek 1 1/2 adófizető, 4 szegény zsellér, 
6 puszta, Bazsó Györgynek 1/4 adófizető, 2 sze
gény, 5 puszta, Semptei János özvegyének 1/4 
adófizető, 1 szegény, más nemeseknek birtoka 
puszta. 1582-ben a második összeíráskor és 1584-
ben Csabi Mihálynak 1 1/2 adófizető, 4 szegény 
zsellér, 6 puszta, Bazsó Györgynek 1/4 adófi
zető, 4 szegény zsellér, 5 puszta, Semptei János 
özvegyének 1/4 adófizető, 1 puszta, más nemesek 
birtoka puszta, 1588-ban (Nagy Keorbeo) Csabi 
Mihálynak 1 1/2 adófizető, 6 szegény zsellér, 
2 puszta, 2 újratelepített, 1594-ben (Nag Keőrbeő) 
Csabi Mihálynak 1 1 / 2 adófizető, 6 szegény zsel
lér, 2 újratelepített, 2 puszta, Bazsó Györgynek 
1/4 adófizető, 3 szegény, 6 puszta, Semptei Já
nos özvegyének 1 szegény, 1 puszta, más neme
seknek birtoka puszta, telke van. 

1598-ban (Nag Geörbeö) Csabi Mihály 11, Vat
tai Ferenc 2, Kővesi Benedek özvegye 2, Szili 
Gergely 1 ház után fizet adót. 

1609-ben (Nagkeorbeö) Csabi Mihálynak 2, 
több nemesnek 1 adófizető, 1610-ben és 1612-
ben (Nagikeorbeo) több nemesnek 1 1/2 adó
fizető, 1613-ban (Nagy keörbeö) több nemesnek 
1 1/2 adófizető, 1 szabados, 4 puszta, 1618-ban 
1 adófizető, 8 puszta, 2 szabados, 1622-ben (Nag-
körbö) 1 adófizető, 6 puszta, 1626—27-ben (Nagy-
kerbő) 1 1/2 adófizető, 1635-ben, 1638-ban (Nagy 
Görbő) 1 -3/4, 1647—48-ban 3/4 adófizető telke 
van. 

1696-ban (Nagi Görbö) több földesúr birtoka. A 
községben 13 jobbágy, 4 zsellér lakik. 68 hold 
szántóföldbe vetnek 91 mérő magot. 9 hold sző
lőjük 108 kapás, terem 47 akó bort. 

NEMESHANY 

1531-ben Hányon (Haan) Csoron Andrásnak 
12 adófizető, 3 szegény, 2 szabados, 4 puszta, Há
nyi Lászlónak 2 szegény, 1534-ben Csoron And

rásnak 4 1/2 adófizető, 4 szegény, 1542-ben Kis-
hanyon (Kyshan) öcs i Kálmán 1 forint, Púpos 
Márton 70 dénár, Vitális özvegye 1 forint, Öcsi 
Benedek 1 forint, Hányi Márton 1 forint, öc s i 
Ambrus 75 dénár, Púpos Péter 1 forint adót fize
tett. Egytelkes nemesek. 1542-ben Nagyhanyon 
(Naghan) Csoron Andrásnak 1 adófizető, Keci Pé
ternek 2 adófizető, 1 szegény, Mérei Mihálynak 
1 adófizető, 3 szegény telke van. Hányi Gergely 1 
forint, öcs i Bálint 1 forint adót fizet. 

Egytelkes nemesek. 
Az 1543. évi hátralékjegyzék szerint Nagy-

hanyban Hányi György 1 telek adójával hátra
lékban van. 

1545-ben Hányon (Hány) Csoron Andrásnak 2 
adófizető, 2 szegény, Mérei Mihálynak 1 adófizető, 
a második összeíráskor (Hány Nagh) Csoron And
rásnak 3, Mérei Mihály dicatornak 1 adófizető, 
1548-ban Nagyhanyon (Naghan) Csoron András
nak 3 adófizető, 1 szegény, Hányi Tamásnak 
2 szegény, Mérei Mihálynak 2 adófizető, 1 ispán, 
1 szegény, Hányi Gergelynek 1 adófizető, 1 sze
gény, 1549-ben Mérei Mihálynak 3 adófizető, 
1 zsellér, a malmának 1 adófizető, Csoron And
rásnak 3 adófizető, 6 zsellér, a malmának 1 adó
fizető, 1550-ben Hányi Mihálynak 3 adófizető, 1 
felégetett, Csoron Andrásnak 3 adófizető, egy 
telekből elmenekültek, az 1549. évi hátralék ösz-
szeírásakor (Naghhan) Mérei Mihály 3, Mérei 
malma 1, Csoron András 3, Hányi Tamás malma 
1 telek adójával hátralékban volt. 

1553-ban (Naghhan) Mérei Mihálynak 2 adó
fizető, 3 puszta, Görbői Györgynek 1 adófizető, 
1 puszta, 1554-ben, török birtok, Mérei Mihály
nak 2, Hányi Tamásnak 1, Görbői Györgynek 
1 1/2 adófizető, 1555-ben az első összeíráskor 
Hányi Tamásnak 1 1/2 adófizető, az adóval hát
ralékban van, Mérei Mihálynak 3, a malmának 1, 
Csoron Jánosnak 3, Hányi Tamás malmának 1 
adófizető telke van. Az 1555-ben összeírt 1552. 
évi hátralékjegyzék szerint Csoron András birto
ka most Görbői Györgyé 3 adófizető, Görbői 
Györgynek 1 adófizető telke adójával hátralék
ban van. 

Az 1555. évi és az 1556. évi hátralékjegyzék 
szerint Hányi Tamás 1 1/2 telek adójával hát
ralékban van. 1557-ben puszta. 

1564-ben (Nag Hány) Görbői Jánosnak 1 adó
fizető, 1 puszta, Mérei Mihálynak 2 adófizető, 2 
szegény, a molnárnak 1 adófizető, Hányi Péter
nek birtoka puszta, Oroszi Mihálynak 1 szegény, 
Hányi Balázsnak 1 szegény, 1566-ban (Naghhan) 
Görbői Jánosnak 1/2 adófizető, 2 zsellér, Mérei 
Mihálynak 2 adófizető, 3 szegény, a malmának 
1 adófizető, Hányi Balázsnak 1 szegény, a mal
mának 1 adófizető, Görbői János 1/2 telek adó
jával hátralékban van, 1567-ben Mérei Mihály
nak 3 adófizető, 3 szegény, Oroszi Mihálynak 1 
telek menekült nemesi, Görbői Balázsnak 1/2 
adófizető, 1 szegény, Hányi Mihálynak 2 puszta, 
1569-ben és 1570-ben (Nagyhany) Mérei Mi
hálynak 2 adófizető, 3 szegény, Hányi Balázs
nak 1/2 adófizető, Görbői Jánosnak 1 adófizető, 
2 szegény, Hányi Tamásnak 1/4 adófizető, 1 sze
gény, 1572-ben (Naghany) Hányi Balázsnak 1/2, 
Görbői Jánosnak 3/4, Mérei Gáspárnak 1, Ispán 
Balázsnak 1/4 adófizető, 1572-ben Ispán Balázs-
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пак 1/2 adófizető, puszta, a török felégette, 
1574-ben (Nagyhany) Mérei Gáspárnak 1 adó
fizető, 2 zsellér, 1 puszta, Görbői Jánosnak 1/4 
adófizető, 1 szegény, 1 puszta, Hányi Balázsnak 
1/4 adófizető, 1 puszta, Ispán Balázsnak 1 puszta, 
1576-ban Mérei Gáspárnak 1/2 adófizető, 1 sze
gény, 1 puszta, Hányi Balázsnak 2 puszta, Litte-
rátinak és ispán Balázsnak 1 puszta, 1578-ban és 
1582-ben az első összeíráskor Mérei Gáspárnak 1 
adófizető, 2 zsellér, Görbői Jánosnak 1/4 adófize
tő, 1 újratelepített, 1 puszta, Hányi Balázsnak 3 
puszta, Sinka János özvegyének 1 újratelepített, 
Hányi Tamásnak 1 puszta, 1582-ben a második ösz-
szeíráskor és 1584-ben (Naghhany) Görbői János
nak 1/2 adófizető, 1 puszta, Bakács Farkasnak 
1 adófizető, 1 puszta, 1 zsellér, Sinka Ádámnak 
1/4 adófizető, a többi nemes birtoka puszta, 
1588-ban (Nagyhany) Görbői János özvegyének 
1/2 adófizető, 1 puszta, Bakács Farkasnak 1 adó
fizető, 1 szegény, 1 puszta, Pető András özve
gyének 2 adófizető, 14 szegény, 15 puszta, ifj. 
Pető Pálnak 1/2 adófizető, 8 szegény, 1 keres
kedő, 8 puszta, Pető Tamásnak 1 1/4 adófizető, 
4 szegény, 6 puszta, Pető Ferenc birtoka puszta, 
Pető László özvegyének 1/2 adófizető, 6 puszta, 
a keszthelyi plébánosnak 1 adófizető, 3 szegény, 
8 puszta, 1594-ben (Nag Hány) Görbői János 
özvegyének 1/2, Bakács Farkasnak 1/4 adófizető 
telke van. A többi nemes birtoka puszta. 1598-
ban (Hány) Görbői István 1 ház után 50 dénár, 
Kőveskuti Máté 1 ház után 50 dénár adót fizet. 
1599-ben puszta. 1609-ben, 1610-ben, 1612-ben 
Görbői Istvánnak 1/4 adófizető 1613-ban 1/4 
adófizető, 6 puszta, 1 szabados, 1618-ban Görbői 
Istvánnak és másoknak 1/2 adófizető, 6 puszta, 
1 szabados, 1 ház felégetve Szent Lőrinc ünnepe 
körül, 1622-ben 1/4, 1647—48-ban 2/4 adófizető 
telek van. 

NYAVALYÁD 
(Ma Zalaerdőd) 

1531-ben (Nawalyad) Csoron Andrásnak 9 adó
fizető, 5 szegény, 8 puszta, 1534-ben az enyerei 
barátoknak 4 adófizető, 3 szegény, 1536-ban 5 
adófizető, 5 szegény, 1542-ben (Nawalyad) 4 1/2 
adófizető, 5 szegény, 1545-ben 3 adófizető, 7 sze
gény, a második összeírás szerint az örményesi 
szerzeteseknek 5 adófizető, 1550-ben a türjei pré
postságnak 4 1/2 adófizető, 1553-ban az örmé
nyesi szerzeteseknek 5 1/2 adófizető, 4 szegény, 
2 puszta, 1/2 újratelepített, 1554-ben az első 
összeíráskor 6 adófizető, a másodikkor 7 1/2 
adófizető, 1556-ban ugyanannyi, 1557-en 6 adó
fizető, 4 szegény, 1 puszta, 1564-ben (Nyewolad) 
a türjei prépostságnak 6 adófizető, 6 szegény, 3 
puszta, 1566-ban (Nyawalad) az örményesi szer
zeteseknek 2 1/2 adófizető, 3 újratelepített, 4 
szegény, 1567-en 2 1/2 adófizető, ~6 szegény, 2 
puszta, 2 újratelepített, 1569-ben és 1570-ben 
(Nyawalyadh) az örményesi szerzeteseknek 6 
adófizető, 6 szegény, 3 zsellér, 1572-ben (nem 
török birtok) 3 adófizető, 1576-ban (Nyawalyad) 
2 1/4 adófizető, 10 szegény, és zsellér, 4 puszta, 
1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 2 adó
fizető, 7 szegény és zsellér, 7 puszta, 1582-ben 
a második összeíráskor és 1584-ben 2 1/2 adó

fizető, 3 szegény és zsellér, 7 puszta, 1574-ben 
3 adófizető, 3 szegény, 4 zsellér, 1 újratelepített, 
3 puszta, 1588-ban és 1594-ben 3 adófizető, 4 
szegény zsellér, 1 újratelepített, 3 puszta telke 
van. 1598-ban (Nyawalyad) Hagymási Gábor 13 
ház után fizet adót. 1609-ben az örményesi szer
zeteseknek 2 adófizető, 1610-ben és 1612-ben 
(Niawalyad) 1 1/4 adófizető, 1613-ban 1 1/4 adó
fizető, 5 puszta, 1618-ban (Niavalad) a pálosok
nak 1 adófizető, 7 puszta, 1626—27-ben (Nyava
lyád) 1 1/4 adófizető, 1635-ben, 1638-ban, 1647— 
48-ban (Nyavaliad) 3/4 adófizető telke van. 

NYIRAD 

1531-ben a veszprémi püspöknek 17 adófizető, 
7 szegény, 5 szabados, 4 puszta, 1534-ben 
(Nyrrad) 25 adófizető, 12 szegény, 2 puszta, 2 
szolga, 1563-ban (Niradh) 25 1/2 adófizető, 10 
szegény, 3 puszta, 1 bírónak átengedett, az adó
val hátralékban van, 1548-ban (Nyrrad) Csoron 
Andrásnak 4 adófizető, 1549-ben és 1550-ben 8 
adófizető, 5 zsellér, 1553-ban a veszprémi püs
pöknek 5 adófizető, 2 szegény, 1554-ben 8 adó
fizető, a második összeírás szerint Csoron And
rásnak 3 adófizető, 1555-ben a püspöknek 6 adó
fizető telke van. 

NYÍRLAK 

1545-ben (Nyrlak) Csabi Farkasnak 1 adófizető, 
1 puszta, Bazsó Andrásnak 1 adófizető, Hagy
mási Kristófnak 1 adófizető, 1 puszta, Hagymási 
János özvegyének 2 szegény telke van. 

ÔHÎD 

Egytelkes nemesi község. 1542-ben (Ohyd) 
Danes Mátyás 1 forint, Móroc Ferenc 20 dénár, 
Danes Pál 20 dénár, Bence György 20 dénár adót 
fizet. 

ÖTVÖS 

1531-ben (Ewthwes) Csoron Andrásnak 6 adó
fizető, 6 szegény, 4 puszta, 1536-ban (Ethwes) a 
Nádasdi családnak 8 adófizető, 5 szegény, 1/2 
bírónak átengedett, 1542-ben a sárvári káplánnak 
9 adófizető, 4 szegény, 1545-ben az első össze
íráskor (Ewthwes) Nádasdi Tamásnak 6 1/2 adó
fizető, a második összeíráskor (Ethwes) a sárvári 
káplánnak (Magistri Capelle de Sárvár) 6 1/2 
adófizető, 1549-ben (Ewtwes) a csornai prépost
nak 10 adófizető, 5 zsellér, 2 újratelepített, 1 
szolga, az adóval hátralékban van, 1550-ben a 
csornai prépostnak 10 adófizető, 1553-ban (Ewth
wes) Nádasdi Tamásnak 8 adófizető, 3 szegény, 
a második összeíráskor 9 adófizető, 1555-ben az 
első összeíráskor (török terület) Nádasdi Tamás 
nádornak 7 adófizető, a második összeíráskor 
(Ewtweos) a türjei prépostnak 10 adófizető, 1564-
ben (öthwes) Kanizsai Orsolyának (özvegy) 7 
adófizető, 12 szegény, 2 újratelepített, 2 puszta, 
1566-ban (Ewthwes) Nádasdi Tamásnak 4 1/2 
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adófizető, 6 puszta, 4 szegény, 1567-ben Báthori 
özvegyének 3 adófizető, 7 szegény, 10 puszta, 
1569-ben (Ethwes) Báthori Andrásnak 4 1/2 adó
fizető, 8 szegény, 2 zsellér, 6 puszta^ Г570-Ьеп 
ugyanannyi, 1572-ben (Kwthwes, Ewthwes) Ná-
dasdi Ferencnek 4 adófizető, töröktől felégetett, 
1573-ban a bejegyzés ugyanaz, 1576-ban (Eoth-
wes) Nádasdi Ferencnek 3 adófizető, 11 szegény 
zsellér, 6 puszta, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor Nádasdi Ferencnek 3 adófizető, 8 
szegény zsellér, 1 szabados, 8 puszta, 1588-ban 
és 1594-ben (Eotthwes) Nádasdi Ferencnek 2 adó
fizető, 6 szegény zsellér, 4 nemesi, 2 újratelepí
tett telke van. 1598-ban (Eötwös) Nádasdi Fe
renc 11 ház után fizet adót. 1610-ben és 1612-ben 
(Eotvecs) Nádasdi Pálnak 1 1/2 adófizető, 1613-
ban Nádasdi Tamásnak 2 adófizető, 1 szabados, 
3 puszta, 1 újratelepített, Nádasdi Pálnak 1622-
ben (Eöttvös) 1 1/2, 1626—27-ben (ötvös) 1 1/2, 
1635-ben, 1638-ban (Eöttvös) 1 1/2, 1647—48-ban 
1 adófizető telke van. 

PÁLFALVA 

A jenői pálosok birtoka. 
1536-ban az első összeíráskor (Palfalwa) 8 1/2 

adófizető, 5 szegény, 1/2 zsellér, a második ösz-
szeíráskor 9 1/2 adófizető, 5 szegény, 1/2 bíró
nak átengedett telke van. 

RIGÁCS 

1542-ben (Rygatz) Boldai Tóbiásnak 1 adófizető 
telke van. 

Egy telkes nemesi község. 
1542-ben Felsőrigácson (Felsow Rygacz) Kis 

István 1 forint, Demeter László 25 dénár, Kun Lu
kács 12 dénár, Becsei Benedek 60 dénárt fizet. 

Alsórigácson (Also Rygacz) Pruska Zsigmond 
1 forint, Puska Ferenc 20 dénár, Csete István 1 
forint, Siske András özvegye 10 dénár, Siske Ger
gely 1 forint, Hosszú Gergely 20 dénár adót fizet. 

1599-ben (Rigach) Vörös Pál 25 dénár, Kalmár 
Pál 25 dénár, Dömötör István 50 dénár, Szőcs 
Miklós 25 dénár, Szöcs Péter 25 dénár, Tóth Ja
kab 40 dénár, Péter Balázs 1 forint, Fekete Máté 
zsellérje 40 dénár, Tóth Mihály 50 dénár, Lam-
pert Imre 20 dénár, Bíró Márton 1 forint adót 
fizet. 

1600-ban a községben tizenegy család lakik. 
1609-ben (Rigacz) Fekete Máténak 1/2 adófize

tő, 1610-ben és 1612-ben 1/4 adófizető telke van. 
1613-ban puszta. 

SAROSD 

1531-ben (Sarosd) Sárosdi Gotthárd szolgabíró
nak 2 adófizető, 2 puszta, Sárosdi Jánosnak 1 
adófizető, 1534-ben Csoron Andrásnak 3 1/2 adó
fizető, 1536-ban (Zenhtymre Sarostya) Csoron 
Andrásnak 1 adófizető, 2 szegény, 1542-ben (Sa
rosd) Csoron Andrásnak 2 1/2 adófizető, 8 sze
gény, az egy telkes nemeseknek: Sárosdi János 1 
forint, Sárosdi Benedek 1 forint, Kisjenői Pál 1 
forint adót fizet, 1545-ben az első összeíráskor 

Csoron Andrásnak 2 1/2 adófizető, Sárosdi Gott-
hárdnak 3 szegény, a második összeíráskor Cso
ron Andrásnak 3 1/2 adófizető, 1548-ban (Zen-
temre sarosd) Csoron Andrásnak 3 adófizető, 1 
felégetett, 1 allodium, 8 szegény, Sárosdi Gott-
hárdnak 2 szegény, Sárosdi Benedeknek 1 szegény, 
á nemeseknek 4 adófizető, 1549-ben (Zent Imre 
Sárosdi ja) Csoron Andrásnak 3 1/2 adófizető, 1 
molnár, 7 zsellér, 1 felégetett, a hátralék jegyzék 
szerint Csoron András 3 1/2, Csoron malma 1 te
lek adójával hátralékban van, 1550-ben (Zenth 
Imre Sarosdya) Csoron Andrásnak 3 1/2 adófize
tő, 1553-ban (Zentimre Sarosdya) Csoron János
nak 3 adófizető, 4 szegény, 4 puszta, 1554-ben 
(Zenthymresarosdya) török birtok, Csoron János
nak 4 adófizető, 1555-ben összeírt 1552. évi hátra
lékjegyzék szerint Csoron János 3 1/2 telek adó
jával hátralékban van, 1555-ben (Zent Imre Sa
rosdya) Csoron Jánosnak 3, Sárosdi Gotthárdnak 
1 adófizető, a második összeírás szerint (Zent 
Imresardya) Csoron Jánosnak 3 1/2 adófizető, a 
malomnak 1 adófizető, 1556-ban ugyanannyi, 
1557-ben (Zenthymresarosdya) Csoron Jánosnak 
3 adófizető, 5 szegény, Sárosdi Gotthárdnak 1 
adófizető, 1564-ben (Szentlmre Sarosgyá) Csoron 
Jánosnak 4 adófizető, 3 puszta, a malomnak 1 
adófizető, Sárosdi Baltazárnak 1 adófizető, a mal
mának 1 adófizető, telke van, a megjegyzés (Sa
rosd teljesen puszta), 1566-ban (Zenthymre Sa
rosdya) 3 1/2 adófizető, az első összeírás hátra
lékjegyzéke szerint (Zenth Emresarosgya) Cso
ron János malmának 1, Sárosdi Baltazárnak 1, a 
malmának 1 adófizető, a második subsidium ösz-
szeírása szerint (Zenth Imre Sarosdya) Csoron 
Jánosnak 3 1/2 adófizető, 2 puszta, a malmának 
1 adófizető, Sárosdi Baltazárnak 1 adófizető, a 
malmának 1 adófizető, 1567-ben (Sarosd) Csoron 
Jánosnak 3 adófizető, 3 szegény, 1 felégetett, Sá
rosdi Baltazárnak 1 adófizető, 2 szegény, 1569-
ben és 1570-ben (Zenth Imreh Sarosdya, Zenth 
Imre Sarosdgya) Csoron Jánosnak 3 1/2 adófi
zető, 4 szegény, 2 zsellér, 1 puszta, Sárosdi Balta
zárnak 1 adófizető, 1572-ben (Sarwsd, Sarosd) 
Csoron Jánosnak 2 adófizető, a török felégette és 
puszta, 1574-ben (Zenth Imre Sarosdye) Csoron 
Jánosnak és Sárosdi Baltazárnak birtoka puszta, 
1576-ban (Zenth Imre Sarosdgya) Csoron János
nak 1/2 adófizető, 1 zsellér, 2 szabados és nemes, 
3 puszta, más nemesek bir toka puszta, 1578-ban 
és 1582-ben az első összeíráskor (Zenth Imre Sa
rosdgya) Csoron Jánosnak 1/2 adófizető, 1 sze
gény, 1 újratelepített, 6 puszta, a többi nemesek 
birtoka puszta, 1582-ben a második összeíráskor 
és 1584-ben (Szentymre Sarosdia) Csoron János
nak 1 adófizető, 1 újratelepített, 5 puszta, a többi 
nemesek birtokán 1/2 adófizető, 1588-ban (Zenth 
Emre Sarosgyá) a Nádasdi és Balassi családnak 
1 1 / 2 adófizető, 1 szegény, 4 felégetett, más neme
seknek 1/2 adófizető, a többi felégetve, 1594-ben 
(Szent Emre Sarosdjgya) Nádasdi Kristóf özvegyé
nek és Balassi Istvánnak 1/2 adófizető, a többi 
puszta, Sárosi Bernátnak 1/2 adófizető, a többi 
puszta, telke van. 

1598-ban (Sarosd) Sárosdi Baltazár 5, Nádasdi 
Tamás 1, Liszti István 2 ház után fizet adót. 

1609-ben Nádasdi Tamásnak és Liszti István
nak 1/4, Meggyesi Jánosnak 1/2 adófizető, 1610-
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ben, 1612-ben Nádasdi Tamásnak 1/2, 1613-ban 
(Sarosd) Nádasdi Tamásnak 1/2, több nemesnek 
1/2 adófizető, 3 puszta, 1 szabados, 1618-ban (Sa-
rasd) Nádasdi Tamásnak 1/2 adófizető, több ne
mesnek 1 1/2 adófizető, 1626—27-ben 1/4, 1635-
ben, 1638-ban 2/4, 1647—48-ban 1/4 adófizető 
telke van. 

1696-ban (Sarosd) Pápa várának birtoka. 
A községben 8 jobbágy-, 8 zsellércsalád lakik. 

156 hold szántóföldbe 226 mérő magot vetnek. 

SÁROSDFÖ 
(Devecsertől délnyugatra) 

1531-ben (Sarosdffew) Csabi Istvánnak 5 adó
fizető, 5 szegény, 3 puszta, Sitkei Sebestyénnek 
3 adófizető, 4 puszta, 2 szegény, 1534-ben Sitkei 
Sebestyénnek 2 adófizető, 1 szegény, Csabi Mi
hály özvegyének 1 adófizető, Csoron Andrásnak 
2 szegény, 3 nemesi, 1542-ben (Sarosdffew) Bazsó 
Györgynek 2 adófizető, 2 szegény, Csoron And
rásnak 1 adófizető, és 1 szegény, az 1543. évi hát
ralékjegyzék szerint (Sarosdffe) Csabi Farkasnak 
1 adófizető, 1545-ben az első összeíráskor Csoron 
Andrásnak 3 szegény, Bazsó Györgynek 3 sze
gény, Csabi Péternek 1 szegény, Csabi Farkasnak 
1 adófizető, 1 szegény, a második összeíráskor 
(Sarosdffe) Csabi Farkasnak 1, Bazsó Györgynek 
2, Csoron Andrásnak 1, Répási Ferencnek 1 adó
fizető, a hátralékjegyzék szerint Csoron András 
1, Répási Ferenc 1, Bazsó György 2 telek adójá
val hátralékban van. . . . 1536-ban az első össze
íráskor a sárosdi nemeseknek 3 adófizető, 2 sze
gény, 1 puszta, a második összeíráskor 4 1/2 adó
fizető, 2 szegény, 1 puszta. 

1548-ban (Sarosffe) Csoron Andrásnak 1 adófi
zető, 2 szegény, Répási Ferencnek 1 adófizető, Ba
zsó Györgynek 2 adófizető, 1 szegény, Csabi Pé
ternek 1 szegény, 1549-ben (Sarosdffe) Bazsó 
Györgynek 1 adófizető, 1 puszta, 1 zsellér, Csabi 
Farkasnak 1 adófizető, a hátralékjegyzék szerint 
Bazsó György 1, Csabi Farkas 1 telek adójával 
hátralékban van, 1550-ben Bazsó Györgynek 1 
adófizető, 1 puszta, Csabi Farkasnak 1 adófizető 
telke van. 

1553-ban puszta. 
1555-ben (Sarosfew, török birtok) Csoron János

nak 2 adófizető, az adóval hátralékban van, Ba
zsó Györgynek 1 puszta, Csabi Farkasnak 1 adó
fizető telkét írták össze. 1556-ban Csoron János
nak birtoka puszta, 1557-ben szintén, többet nem 
írták össze. 

SÜMEG 

A veszprémi püspök birtoka. 
1531-ben (Symegh) 12 adófizető, 9 szegény, 3 

szabados, 4 puszta, 1534-ben 1/2 adófizető, 1536-
ban 15 adófizető, 1 bírónak átengedett, 4 1/2 szol
ga, az adóval hátralékban van, 1542-ben (Symeg) 
17 adófizető, 15 szegény, 1545-ben (Symegh) 5 adó
fizető, 21 szegény, a második összeíráskor 6 adó
fizető, 1548-ban az első összeíráskor 10 adófizető, 
a második összeíráskor (Oppidum Symegh) 6 1/2 
adófizető, 1/2 bírónak átengedett, 3 kereskedő, 

5 kapus, 1 várnagy, 1 alvárnagy, 1 kertész, 1 szol
ga, 1 újratelepített, 17 szegény, 14 menekült ne
mesi, 1549-ben (Symeg) 20 adófizető, 8 szolga, 15 
zsellér, 3 újratelepített, 4 menekült nemesi, a püs
pök az adóval hátralékban van, 1553-ban az első 
összeíráskor 7 adófizető, 5 szolga, 8 puszta, a máso
dik összeíráskor (Symeg) 8 adófizető, 1554-ben az 
első összeíráskor (Symegh) 10 adófizető, a máso
dikkor 7 adófizető, (török birtok), 1555-ben az 
első összeíráskor 5 adófizető, a másodikkor 20 adó
fizető, 1556-ban 5 adófizető, 1557-ben 7 adófizető, 
4 szegény, 4 kereskedő, 1/2 bírónak átengedett, 
1564-ben (Symeg) 5 adófizető, 3 szolga, 5 zsellér, 
2 menekült nemes, 6 egyéb, 1566-ban 5 adófizető, 
7 szolga, 1 provisor, 3 kereskedő, 1 disznópásztor, 
a plébánosnak 1 adófizető, 15 szegény, 1 menekült 
nemesi, 1567-ben 5 adófizető, 8 szegény, 11 szolga, 
1569-ben és 1570-ben 6 1/2 adófizető, 7 szegény, 
5 zsellér, 2 puszta, 1 újratelepített, 6 szolga, 1572-
ben 9 adófizető, 1574-ben (török birtok) 6 1/2 adó
fizető, 12 szegény, 13 szolga, szabados, 1 újratele
pített, 1576-ban 5 adófizető, 11 szegény és zsellér, 
13 szolga, és szabados, 4 puszta, 1 újratelepített, 
1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 4 adó
fizető, 10 szegény zsellér, 15 szolga szabados, 5 
puszta, 1582-ben a második összeíráskor és 1584-
ben 3 adófizető, 9 szegény zsellér, 22 szolga, 5 
puszta telke van. 1588. és 1594. évi összeírás sze
rint a török mind felégette. 1598-ban (Symegh 
oppidum) a püspök 10, a menekült zsellérek 5 ház 
után fizetnek. 

1609-ben, 1610-ben, 1612-ben (Sümegh) 1/4 adó
fizető, 1613-ban (Simegh) 1/4 adófizető, 6 puszta, 
1618-ban (Oppidum Sümegh) 1/2 adófizető, a sza
bad királyi hajdúknak 13 telke van, 1626—27-ben 
(Sümögh) 1/2, 1635-ben, 1638-ban 1/4, 1647—48-
ban 1 adófizető telek van. 

1696-ban Oppidum Simeg a veszprémi püspök 
birtoka. A városban 141 szabadosnak van 76 1/4 
hold szőlője, 664 kapás, terem 821 akó bort. 4 job
bágyoknak van 56 hold szántóföldje, melybe vet
nek 78 mérő magot, 2 hold szőlőjük 9 kapás, terem 
4 akó bort. 

SÜMEGCSEHI 

A veszprémi püspök birtoka. 
1531-ben (Chehy) 14 adófizető, 6 szegény, 3 

puszta, 1534-ben (Cheh) 12 adófizető, 1/2 szegény, 
5 puszta, 3 szolga, 1536-ban az első összeíráskor 
(Chesy) 10 1/2 adófizető, 4 szegény, 1 bírónak át
engedett, a püspök 1/2 telek adójával hátralékban 
van, a második összeíráskor (Chewzy) 11 adófi
zető, 4 szegény, 1 bírónak átengedett, 1542-ben 
(Cheh) 5 adófizető, 19 szegény, 1545-ben az első 
összeíráskor 4 adófizető, 15 szegény, 4 puszta, a 
második összeíráskor 6 adófizető, 1548-ban az 
első összeíráskor 5 adófizető, a második összeírás-
szerint (Chez) 1547-ben elnéptelenedve, a püs
pöknek volt 1 adófizető, 8 puszta, 12 szegény, 
1549-ben (Che) 1 adófizető, 13 zsellér, 8 puszta, a 
hátralékjegyzék szerint az adóval hátralékban 
volt, 1550-ben 1 adófizető, 1553-ban (Cheh) 1 adó
fizető, 4 szolga, 7 újratelepített, 1554-ben az első 
összeírás szerint 1 adófizető, a második szerint 6 
adófizető, 1555-ben az első összeíráskor 2 1/2 
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adófizető, a másodikkor (török birtok) 1 adófizető, 
1556-ban 2 1/2 adófizető, 1557-ben 4 adófizető, 4 
szegény, 2 puszta, 1 szolga, 1564-ben (Chehy) 6 
adófizető, 14 szegény, 1566-ban 1 adófizető, 1 pusz
ta, 8 szegény, 7 felégetett, 1567-ben 1 adófizető, 
5 szegény, 5 felégetett, 3 puszta, 3 szolga, 1569-ben 
és 1570-ben (Cheh) 4 adófizető, 4 szegény, 2 zsellér, 
1 puszta, 1 újratelepített, 1572-ben 4 1/2 adófizető, 
1574-ben (Chyeh) 4 adófizető, 4 szegény, 5 zsellér, 
3 szabados, 2 újratelepített, 1576-ban 3 1/2 adó
fizető, 9 szegény, 4 puszta, 3 szabados és szolga, 
1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 3 adó
fizető, 9 szegény zsellér, 1 újratelepített, 6 puszta, 
1582-ben a másodikkor és 1584-ben 2 adófizető, 
5 szegény zsellér, 7 puszta, 2 újratelepített, 5 sza
bados szolga. 1588-ban (Cyeh) 2 adófizető, 5 sze
gény zsellér, 4 szabados, 13 puszta, 1594-ben 
(Chich) 1 1 / 2 adófizető, 3 szegény zsellér, 7 sza
bados szolga, a többi puszta, telke van. 

1609-ben (Chie) 3, 1610-ben és 1612-ben (Chehy) 
1 1/2 adófizető, 1613-ban (Cehy) 1 1/2 adófizető, 
6 puszta, 1 szabados, 1618-ban 1 1/2 adófizető, 
4 puszta, 1622-ben 1, 1626—27-ben (Chehy) 1 1/4, 
1635-ben, 1638-ban 1, 1647—48-ban 1/4 adófizető 
telek van. 

1696-ban (Csehi) a veszprémi püspök birtoka. 
A községben 16 jobbágycsaládnak van 165 hold 

szántóföldje, melybe 242 mérő magot vetnek. 6 1/2 
hold szőlőjük 57 kapás, terem 25 1/4 akó bort. 

SÜMEGPRÁGA 

A veszprémi püspök birtoka. 
1531-ben (Prága) 19 1/2 adófizető, 5 bírónak át

engedett, 3 szabados, 2 puszta, 1534-ben 15 adó
fizető, 6 szegény, 8 puszta, 1536-ban az első össze
íráskor 13 adófizető, 6 szegény, 1 bírónak átenge
dett, a második összeíráskór 14 adófizető, 7 sze
gény, 1 bírónak átengedett, 1 telek adójával hátra
lékban van, 1542-ben 13 adófizető, 10 szegény, 2 
puszta, 1545-ben 7 adófizető, 12 szegény, 1545-ben 
az első összeíráskor 10 adófizető, a többi puszta, a 
második szerint felégetve és puszta, 1553-ban 16 
adófizető, 1554-ben 10 adófizető, 1555 :ben (török 
birtok) 6 adófizető, az 1556. évi hátralék jegyzék 
szerint 6 adófizető, 1557-ben 8 adófizető, 1/2 bíró
nak átengedett, 7 szegény, 5 puszta, 1564-ben 5 1/2 
adófizető, 7 szegény, 2 zsellér, 1566-ban 5 adófi
zető, 1 puszta, 1 újratelepített, 8 szegény, 1 szol
ga, 1567-ben 7 adófizető, 11 szegény, 1569-ben 
és 1570-ben (Pragha) 7 adófizető, 5 szegény, 2 
zsellér, 3 újratelepített, 1572-ben 5 adófizető, 
1574-ben 5 adófizető, 7 szegény, 1 zsellér, 1 ka
pus, 1 kereskedő, 1 felégetett, 2 újratelepített, 
1576-ban 3 1/2 adófizető, 8 szegény, 4 szolga, 
3 felégetett, 1578-ban és 1582-ben az első össze
íráskor (Pragha) 3 1/2 adófizető, 5 szegény, 1 
újratelepített, 4 szolga, 2 szolga, 1582-ben a má
sodik összeíráskor és 1584-ben (Prága) 3 adó
fizető, 3 szegény, 3 szolga, 2 újratelepített, 9 
puszta, 1588-ban és 1594-ben 3 adófizető, 5 sze
gény zsellér, 4 szabados, 13 puszta telke van. 
1598-ban a püspök 20 ház után fizet adót. 

1609-ben 1, 1610-ben és 1612-ben 1/2, 1613-ban 
1/2 adófizető, 4 puszta, 1618-ban ugyanannyi, 
1622-ben 7 puszta, 1626—27-ben 1, 1635-ben, 
1638-ban, 1647—48-ban 1 adófizető telke van. 

1696-ban a püspöknek 11 jobbágy-, 2 zsellér
családja van. Van 129 hold szántóföldje, melybe 
182 mérő magot vetnek. 31 hold szőlőjük 24 ka
pás és 10 akó bort terem. 

SZALAPA 

1542-ben egytelkes nemesi község. (Zalapa) 
Móré Mihály 1 forint, ö s i Pál 40 dénár adót fi
zet. 

SZENTERZSÉBET 

1531-ben ( Zen ther sebe th) Borsi Jánosnak 1 
adófizető, 3 puszta, Fodor Tamásnak 4 puszta 
telke van. 1542-ben (Zenthersebeth) Borsi János 
1 forint, Hobai Miklós 25 dénár adót fizet, Kis 
Mihály 20 dénár adót fizet. Egytelkes nemesek. 

SZENTIVÁN 

1531-ben (Zenthywan) Báthori Györgynek 8 
adófizető, 7 szegény, 4 puszta, Szentgyörgy vár
nagyának 1 adófizető, 1548-ban (Zenth Iwan) 
Báthori András birtoka puszta. 

SZENTI STV AN 

1536-ban (Zenthystwan) Dési Baltazárnak 1 
adófizető, 2 szegény telke van. 

SZENTLASZLÓ 

1545-ben (Zenthlaszlo) Báthori Andrásnak 1 
1/2 adófizető, 5 szegény, 18 telket a török fel
égetett, 1549. évi hátralék jegyzék szerint (Zent-
lszlo) Báthori Andrásnak 16 adófizető telke van. 

1573-ban Báthori Miklósnak 4 1/2 telkét írták 
össze, a megjegyzés: a török felégette a közsé
get. 

SZENTMIHALY 

1555-ben összeírt 1552. évi hátralékjegyzék 
szerint (Zenthmyhal) Báthori Andrásnak 1 adó
fizető telke van. 

TEKENYE 

1542-ben (Thekenye) egytelkes nemesi község. 
Tekenyei Péter 1 forint, Tekenyei Benedek 90 
dénár, Tekenyei Kelemen 1 forint, Tekenyei Mi
hály 2 forint, Csassel Miklós 32 dénár, Csassel 
Kristóf 10 dénár, Tekenyei Simon özvegye 6 dé
nárt fizet. 

1566-ban a második subsidium összeírásakor 
(Thekenye) Tekenyei Jánosnak 1 újratelepített, 
Bíró Imrének 1 adófizető, 1567-ben Tekenyei Já
nosnak 1 újratelepített, Bíró Imrének 1 zsellér, 
Topoly Demeternek 1 zsellér, a nemesek curiája 
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felégetve, 1572-ben (Thekenie) Tekenyei Péter
nek és Imrének 1 adófizető, 1578-ban és 1582-
ben Biró Imrének 1 szabados, telke van. 

1588-ban és 1594-ben puszta. 
1600-ban egytelkes nemesi község. 

ÜJLAK 

1563-ban a második összeíráskor (Wylak) 
Hagymási Jánosnak 2 adófizető, 2 szegény, 1 
puszta, Csoron Andrásnak 2 adófizető telke van. 

UKK 

1531-ben Ukkmindszenten (Wk Myntzente) 
Márk Jánosnak 7 adófizető, 5 szegény, Csoron 
Andrásnak 20 adófizető, 3 szegény, 4 puszta, 
1534-ben (Wkmynthzenth) Márk Miklósnak 20 
adófizető, 1536-ban az első összeíráskor Márk 
János özvegyének 4 adófizető, 5 szegény, 1/2 
bírónak átengedett, a második összeíráskor Ukki 
Istvánnak 20 adófizető, 5 szegény, 1 bírónak át
engedett, Márk János özvegyének 5 1/2 adófi
zető, 9 szegény, Ukki András özvegyének 5 
adófizető, 6 szegény, 1545-ben az első összeírás
kor Ukkon Ukki Istvánnak 1 adófizető, 7 sze
gény, 5 puszta, Ukki András özvegyének 1 adó
fizető, 4 szegény, 2 puszta, Mindszent puszta, a 
második összeíráskor Ukkon (Wk) Ukki István
nak 2, Ukki András özvegyének 1 adófizető, 
1548-ban (Wkh) Ukki Lajosnak 3 adófizető, 5 
szegény, 2 puszta, Bazsó (Ukki) András özvegyé
nek 1 puszta, 1 bírónak átengedett, 3 szegény, 
1549-ben és 1550-ben (Wk) Ukki Istvánnak 3 
adófizető, 1 zsellér, Ukki Lajosnak 2 adófizető, 
1 zsellér, 2 szolga, Bazsó András özvegyének 1 
adófizető, 2 szolga, 1 újratelepített, 1 zsellér, 
Ukki Lajos 2 telek adójával hátralékban van, 
1553-ban Ukki Istvánnak 1 adófizető, 1 szolga, 
2 puszta, 6 szegény, Bazsó András özvegyének 
1 adófizető, 1 szolga, 1 puszta, 1 szegény, 1554-
ben török birtok, Bazsó András özvegyének 2, 
Ukki Istvánnak 5 adófizető, 1555-ben összeírt 
1552. évi hátralékjegyzék szerint Bazsó András 
özvegy 1, Ukki István 1 telek adójával hátralék
ban van, 1555-ben és 1556-ban Ukki István 3, 
Bazsó András özvegyének 1, Ukki Lajosnak 2 
adófizető, 1556-tól Bazsó András özvegye 1 telek 
adójával hátralékban van, 1557-ben Ukki István
nak 4 adófizető, 6 szegény, 1 puszta, Bazsó And
rás özvegyének 1 adófizető, 3 szegény, 1 puszta, 
1564-ben (Wk) Zámbó Györgynek 2 adófizető, 
1 puszta, Ukki Istvánnak 3 adófizető, 1 puszta, 
2 újratelepített, 1566-ban Ukki Istvánnak 1/2 
adófizető, 6 puszta, Márk Jánosnak és Zámbó 
Györgynek 1 adófizető, 4 puszta, 1567-ben Ukki 
Istvánnak 1/2 adófizető, Márk Jánosnak és Zám
bó Györgynek 1 adófizető, mind puszta, 1569-ben 
és 1570-ben Ukki Istvánnak 1 1/2 adófizető, 2 
újratelepített, 1 szegény, Zámbó Györgynek 1/2 
adófizető, 1 puszta, Márk Jánosnak 3 adófizető, 
2 puszta, 1574-ben (Wk) Ukki Andrásnak 1 adó
fizető, 1 szegény, 3 puszta, Zámbó Györgynek 1/4 
adófizető, 2 szegény, 1 zsellér, Márk Jánosnak 1/4 
adófizető, 1 szegény, 2 puszta, 1576-ban puszta, 

1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor Ukki 
Andrásnak 1/4 adófizető, 1 szegény, 15 puszta, 
Márk Jánosnak 1/4 adófizető, 10 puszta, 1582-ben 
a második összeíráskor és 1584-ben Ukki András
nak 1/2 adófizető, 1 szegény, 1 allodium, 4 újra
telepített, 11 puszta, Zámbó Lajosnak 1/2 adó
fizető, 10 puszta, 1588-ban Ukki Andrásnak és 
Zámbó Lajosnak 1 1/2 adófizető, 3 szegény, 2 
újratelepített, 10 puszta, 1594-ben Ukki András
nak, Zámbó Lajosnak és Márk Jánosnak 1 1/2 
adófizető telke van, a többi puszta. 1598-ban 
Ukki András ß ház után 3 forintot, Szántóházi 
Ferenc 2 ház után 1 forint adót fizet. 

Több nemesnek 1609-ben 1 1/2, 1610-ben és 
1612-ben 1/2, 1613-ban 1 adófizető, 4 puszta, 1 
szabados, 1618-ban 1/2 adófizető, 7 puszta, egy 
ház felégetve Kozma és Dámján ünnepe körül, 
1622-ben 1/2, 1626-ban, 1627-ben, 1635-ben, 
1638-ban 1647—48"-ban 1 adófizető telke van. 

VÉGED 

1531-ben (Wegedh) Sitkei Sebestyénnek 10 
adófizető, 5 szegény, 6 puszta, 2 szabados, Sitkei 
Mihálynak 5 adófizető, 5 szegény, 2 puszta, Szé
kely Demeternek 5 adófizető, 7 szegény, 2 puszta, 
1534-ben Sitkei Sebestyénnek 2 adófizető, 6 sze
gény, Sitkei Mihálynak 1 adófizető, 1 szegény, 
Székely Demeternek 2 adófizető, 3 szegény, 1536-
ban (Weged) Sitkei Sebestyénnek 3 1/2 adófi
zető, 3 szegény, 2 újratelepített, Sitkei Mihály
nak 1 adófizető, 2 szegény, 1 újratelepített, Hagy
mási Lászlónak 1 adófizető, a türjei prépostság
nak 3 adófizető, 3 szegény, 2 újratelepített, 2 
szolga, 1542-ben Sitkei Jakabnak 4 adófizető, 5 
szegény, Sitkei Jánosnak 1 adófizető, 3 szegény, 
1545-ben az első összeíráskor Sitkei Jakabnak 3 
adófizető, 9 szegény, Sitkei Jánosnak 1 adófizető, 
5 szegény, Sitkei Jánosnak 2 adófizető, 1549-ben 
Sitkei Mihálynak 5 adófizető, 2 zsellér, 1 újra
telepített, Sitkei Jakabnak 2 adófizető, 1 zsellér, 
Sitkei Gergelynek 5 adófizető, 1553-ban Sitkei 
Jakabnak 1/2 adófizető, 1 szolga, 1 szegény, 1 
puszta, Sitkei Gergelynek 1 1/2 adófizető, 2 sze
gény, 6 puszta, Sitkei Mihálynak 1 1/2 szegény, 
4 puszta, 1/2 újratelepített, 1554-ben (nem török 
birtok) Sitkei Gergelynek 5, Sitkei Mihálynak 
5, Sitkei Jakabnak 2, Horváth Péternek 1/2, 
Hetyei Györgynek 1, Rajki Gábornak 1/2, Mor-
gai Jánosnak 1/2, Hagymási Lestárnak 1, Béri 
Bernátnak 1/2 adófizető, 1555-ben és 1556-ban 
Sitkei Gergelynek 2 1/2, Sitkei Gotthárdnak 1/2, 
Sitkei Mihálynak 3, Sitkei Jakabnak 1, Sitkei 
Benedeknek 1/2 adófizető, 1557-ben (Weghed) 
Sitkei Gergelynek 1/2 adófizető, 2 szegény, Sit
kei Gotthárdnak 1 adófizető, 3 szegény, Sitkei 
Mihálynak 4 adófizető, 2 szegény, Sitkei Jakab
nak 1/2 adófizető, 2 puszta, Sitkei Györgynek 1 
adófizető, Sitkei Benedeknek 1/2 adófizető, 2 sze
gény, Sitkei Pálnak 2 szegény, 1 adófizető, 1566-
ban Sitkei Jakabnak 1/2, Sitkei Mihály malmá
nak 1 adófizető, a község felégetve, 1569-ben és 
1570-ben (Weghedh) Sitkei Kristófnak 1 1/2 adó
fizető, 6 újratelepített, Sitkei Gergelynek 3 újra
telepített, Sitkei Gotthárdnak 1 zsellér, Sitkei 
Györgynek 3 újratelepített, Sitkei Jakabnak 1/2 
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adófizető, 1 szegény, 1572-ben, nem török birtok, 
(Wegeth) Sitkei Jakabnak 1/4, Sitkei Gergely
nek 1/2, Sitkei Györgynek 1/4, Sitkei Pálnak 3/4 
adófizető, a második összeíráskor Sitkei Kristóf
nak 1/2, Sitkei Gergelynek 1/4, Sitkei Pálnak 
3/4 adófizető telke van, megjegyzés, a török fel
égette, 1573-ban ugyanaz, 1574-ben (Veged, nem 
török birtok) Sitkei Kristófnak 1/4 adófizető,, 
2 szegény, 3 puszta, Sitkei Pálnak 1/4 adófizető, 
3 szegény, Sitkei Gergelynek 1/4 adófizető, 2 
puszta, Sitkei Gotthárd özvegyének 1 puszta, 
Sitkei Györgynek 1/4 adófizető, 1 puszta, Sitkei 
Jakab özvegyének 1/4 adófizető, 1 puszta telke 
van. 

1578-ban, 1582-ben, 1584-ben puszta. 
1588-ban (Weged) Sitkei Tamásnak és Gábor

nak 1/4 adófizető, 5 szegény zsellér, 2 puszta, 
Sitkei Györgynek 1/4 adófizető, 7 szegény zsel
lér, 8 puszta, Sitkei Pál özvegyének 1/4 adófizető, 
2 szegény zsellér, 4 puszta, 1594-ben a Sitkei 
családnak 1 1/2 adófizető telkét írták össze, a 
többi puszta. 1598-ban Sitkei György 7, Sitkei 
Gáspár 2, Sitkei Gábor 2 ház után fizet adót. 

Több nemesnek 1610-ben, 1612-ben 3/4 adó
fizető, 1613-ban 3/4 adófizető, 1 szabados, 5 pusz
ta, 1622-ben 1/4 adófizető, 6 puszta, 1626—27-ben 
3/4, 1635-ben, 1638-ban, 1647—48-ban 1 adófizető 
telek van. 

VINDORNYASZÖLÖS 

1531-ben (Wynthorna Zelews) Sárkány János
nak 13 adófizető, 10 szegény, 8 puszta, 2 szaba
dos, 1534-ben (Wyntornazewlews) Sárkány Já
nosnak 17 adófizető, 8 szegény, 5 puszta, 1 effi-
cialis", 1536-ban az első összeíráskor (Vyntorna 
Zeles) Sárkány Jánosnak 6 adófizető, 5 szegény, 
1/2 bírónak átengedett, 1 nemesi curia, 5 puszta, 
a második összeíráskor (Wynthornazewlews) Sár
kány Jánosnak 6 adófizető, 6 szegény, 1 bírónak 
átengedett, 5 puszta, 1 nemesi curia, 1542-ben 
(Wynthorna Zewlews) Sárkány Jánosnak 10 adó
fizető, 9 szegény, 1545-ben az első összeíráskor 
Litteráti Ferencnek 2 1/2 adófizető, 16 szegény, 
5 puszta, a második összeíráskor (Wynthorna 
Zeles) Litteráti Ferencnek 3 1/2 adófizető, Ba-
kicsnak 3 adófizető, a hátralék jegyzék szerint 
(Vindrona Zelees) Bakics 4 telek adójával hátra
lékban van, 1584-ben (Wynthorna Zeles) Litte
ráti Ferencnek 7 adófizető, a második összeírás
kor (Vindornazeeles) Bakics Péternek, Sárkány 
Ferencnek, Pető Antalnak, Mezőlaki Ferencnek 
7 1/2 adófizető, 1 allodium, 1 puszta, 1/2 bíró
nak átengedett, 11 szegény, 1549-ben (Wyntor-
nya Zelews) Sárkány Ambrusnak 2 adófizető, 5 
zsellér, 3 újratelepített, Bakics Péternek 1 1 / 2 adó
fizető, 5 zsellér, 1550-ben (Winthorna Zewlews) 
Sárkány Ambrusnak 3 adófizető, fizetett 2, Bakics 
Péternek 1 1/2 adófizető, 1553-ban (Wyndorna 
Zewlews) Bathányi Miklósnak 1/2 adófizető, Pető 
Antalnak 1/2 adófizető, 2 puszta, Mezőlaki Ferenc
nek 2 adófizető, 11 szegény, 4 puszta, Sárkány 
Jánosnak 1/2 szegény, 1554-ben (török birtok) 
Bathányi Miklósnak 1/2, Mezőlaki Ferencnek 2 
adófizető, Pető Antalnak 1/2 adófizető, (puszta), 
a második összeíráskor (török birtok) Mezőlaki 

Ferencnek 4, Sárkány Ferenc özvegyének 1/2, 
Pető Antalnak 2 1/2, Sárkány Ambrus 1, Bakics 
Péter 1 1 / 2 adófizető, Mezőlaki Ferenc 2, Bathá
nyi Miklós 1/2 telek adójával hátralékban van, 
1555-ben Sárkány Ambrusnak 3, Bakics Péter
nek 1 1 / 2 adófizető telkét összeírták, de ott van a 
megjegyzés mellette, a török elpusztította, elnép
telenedve, 1556-ban (Wyndorna zewlews) Pető 
Antalnak 1, Mezőlaki Ferencnek 4, Sárkány Fe
renc özvegyének 1/2 adófizető, 1557-ben (Wyn
dorna Zewlews) Mezőlaki Ferencnek 5 adófizető, 
4 szegény, Sárkány Ferenc özvegyének 1 adófi
zető, Pető Ambrusnak 1 adófizető, 2 szegény, 
1564-ben (Wynterna Szeles) a zalavári apátság
nak 4 adófizető, 3 puszta, Cobor Imrének 1 adó
fizető, 4 puszta, Pető Pálnak 1/2 adófizető, Pető 
Ambrusnak és Káldi Jánosnak 2 szegény, Tóth 
Tamásnak 1 adófizető, 1566-ban a második ösz-
szeírás szerint (Wyndorna Zewlews) felégetve, 
16 telek, 3 puszta, 3 szegény, 1567-ben puszta, 
1574-ben (Vyntornya Zeelees) Sárkány Miklós
nak 1/2 adófizető, 3 zsellér, 3 puszta, id. Pető Pál
nak 1/4 adófizető, 2 szegény, Pető Ambrusnak 2 
szegény, 1576-ban Sárkány Miklósnak 1/2 adó
fizető, 3 szegény és zsellér, 3 puszta, Pető Amb
rusnak és id. Pető Pál özvegyének 1/4 adófizető, 
3 szegény és zsellér, 1578-ban és 1582-ben az első 
összeíráskor (Vynthornya Zeoleos) Sárkány Mik
lósnak 1 adófizető, 1 szegény, 4 puszta, Pető 
Ambrusnak és id. Pető Pál özvegyének 1/2 adó
fizető, 1 szegény, 2 újratelepített, 7 puszta, . . . 
1569-ben és 1570-ben Sárkány Miklósnak 1 adó
fizető, 2 szegény, 1 újratelepített, 1572-ben (nem 
török birtok) (Wynthorna Zeoleos) Sárkány Mik
lósnak 1, id. Pető Pálnak 1 adófizető, 1582-ben a 
második összeíráskor és 1584-ben (Vyntorna Sző
lős) Sárkány Miklósnak 1/2 adófizető, 2 újrate
lepített, 3 puszta, Pető Ambrusnak 1/2 adófizető, 
2 szegény zsellér, 7 puszta, 1588-ban (Wyntor-
nya Zeoleos) Sárkány Miklósnak 1/2 adófizető, 
1 szegény, 5 puszta, Pető Ambrusnak 1/4 adó
fizető, 2 szegény, 20 puszta, 1594-ben (Vintornya 
Zeölös) Sárkány Miklósnak 1 adófizető, 2 sze
gény és zsellér, 5 puszta, Pető Antalnak 1/2 adó
fizető, 2 szegény és zsellér, a többi birtok pusz
ta, telke van. 

1609-ben (Zeolos) Sárkány Miklósnak 1/4, 
1610-ben és 1612-ben Sárkány Miklós özvegyé
nek 1/2 adófizető, 1613-ban (Vintorna Szeoleos) 
Sárkány Miklós özvegyének 1/2 adófizető, 6 
puszta, 1 szabados, 1618-ban Sárkány Miklós öz
vegyének 1/2 adófizető, 5 puszta, 1622-ben a 
Sárkány családnak és másoknak 1/2 adófizető, 
1626-ban, 1627-ben (Vintornya Zeölös) 1/2, 1635-
ben, 1638-ban, (Wintornia Szölös) 1/4, 1647-ben, 
1648-ban (Vintornia Szölös) 2/4 adófizető telke 
van. 

ZALAGALSA 

1531-ben (Galsa) Essegvári Ferencnek 5 1/2 
adófizető, 2 szegény, 3 puszta, Bazsó Imrének 
5 1/2 adófizető, 3 szegény, 2 puszta, 1 szabados, 
Bazsó Osvaldnak 5 1/2 adófizető, 1534-ben Esseg
vári Ferencnek 4, Bazsó Ferencnek 4, Bazsó Imré
nek 4 adófizető, 1536-ban Essegvári Ferencnek 4 
adófizető, 3 szegény, Bazsó Osvaldnak és Ferenc-
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nek 4 1/2 adófizető, 2 szegény, Bazsó Andrásnak 
4 adófizető, 2 szegény, 1542-ben Bazsó Andrásnak 
3 adófizető, 4 szegény, Bazsó Györgynek 4 adó
fizető, 3 szegény, Essegvari Jánosnak 2 adófizető, 
az 1543. évi hátralék jegyzék szerint Essegvari 
Ferenc 1, Bazsó György 1 telek adójával hátra
lékban van. 1545-ben az első összeíráskor Bazsó 
Andrásnak 2 1/1 adófizető, Bazsó Györgynek 3 
adófizető, 3 szegény, 1 puszta, Essegvari Imré
nek 3 adófizető, a második összeírás szerint (Gal-
sa) Essegvari Imrének 3, Bazsó Andrásnak 2 1/2, 
Bazsó Istvánnak 1, a pornói servitornak (Servitor 
de Pornó) és Bazsó Györgynek 1, Bazsó György
nek 3 adófizető telkét a dicator tartja, az 1545. 
évi hátralék jegyzék szerint (Galssa) Csoron And
rás 3, Mérei Mihály 2 telek adójával hátralékban 
van, 1548-ban Bazsó András özvegyének 4 adó
fizető, 3 szegény, Bazsó Gergelynek 2 adófizető, 
3 szegény, 3 puszta, Essegvari Ferencnek 3 adó
fizető, 2 szegény, 2 puszta, 1549-ben és 1550-ben 
Essegvari Imrének 3 adófizető, 2 zsellér, Bazsó 
András özvegyének 4 adófizető, 3 zsellér, Bazsó 
Györgynek 3 adófizető, 2 zsellér, 1553-ban Esseg
vari Farkasnak 3 adófizető, 1 szegény, 1 puszta, 
Bazsó Györgynek és Székely Máténak 5 1/2 adó
fizető, 5 szegény, 3 puszta, 1554-ben Bazsó 
Györgynek 2, Bazsó András özvegyének 4, Esseg
vari Farkasnak 3, Székely Máténak 1 adófizető, 
a második összeíráskor Essegvari Farkasnak 3, 
Bazsó Györgynek 3, Székely Máténak 5 1/2 adó
fizető, 1555-ben Bazsó Györgynek 2, Bazsó And
rás özvegyének 2 1/2, Essegvari Farkasnak 3, 
Székely Máténak 1 adófizető, a második össze
íráskor és 1556-ban Bazsó Györgynek 2, Bazsó 
András özvegyének 2 1/2, Székely Máténak 1, 
Essegvari Farkasnak 3 adófizető, második össze
írás szerint Essegvari Imrének 3, Bazsó György
nek 3, Bazsó András özvegyének 4 adófizető, 
1557-ben (Galsa) Bazsó Györgynek 2 1/2 adó
fizető, 1 szegény, Bazsó András özvegyének 1 1/2 
adófizető, 3 szegény, 1 kereskedő, Essegvari 
Farkasnak 3 adófizető, 2 szegény, Székely Mik
lósnak 1 adófizető, 1 szegény, 1556-tól Essegvari 
Farkas 1 telek adójával hátralékban van, 1564-
ben (Gansa) Márk Jánosnak 3 1/2 adófizető, 2 
szegény, Bazsó Györgynek 2 adófizető, 1 felége
tett, 1 újratelepített, 1 szegény, Essegvari István
nak 3 adófizető, 4 puszta, a kapornaki apátságnak 
1/2 adófizető, 1566-ban Essegvari Istvánnak 2 
adófizető, 1 szegény, Bazsó Györgynek 2 adó
fizető, 2 puszta, a kapornaki apátságnak 1 puszta, 
Bazsó András özvegyének 2 adófizető, 1 szegény, 
2 puszta, 1567-ben Essegvari Istvánnak 2 adó
fizető, 1 szegény, 4 puszta, Bazsó Györgynek 2 
adófizető, 1 szegény, Márk Jánosnak 2 adófizető, 
1 szegény, 2 puszta, a kapornaki apátságnak 1 
puszta, 1569-ben és 1570-ben (Galsa) Bazsó 
Györgynek 1 1 / 2 adófizető, 3 szegény, 1 puszta, 
Essegvari Istvánnak 1 1/2 adófizető, 2 szegény, 
2 puszta, Márk Jánosnak 1/4 adófizető, 3 sze
gény, 2 puszta, 1 zsellér, 1572-ben Essegvari Ist
vánnak 1 1/2, Bazsó Györgynek 1 1/2, Márk Já
nosnak 1/4 adófizető, 1574-ben Bazsó György
nek 1 adófizető, 8 puszta, Márk Jánosnak 1/2 
adófizető, 4 szegény, 4 zsellér, 9 puszta, 1576-ban 
Bazsó Györgynek 1/2 adófizető, 8 puszta, Márk 
Jánosnak 1 1 / 2 adófizető, 7 puszta, 9 szegény és 

zsellér, 1578-ban és 1582-ben az első összeíráskor 
Márk Jánosnak 1/2 adófizető, 3 szegény, 15 pusz
ta, 1582-ben a második összeíráskor Márk Já
nosnak 1/2 adófizető, 4 szegény, 16 puszta, 1588-
ban Márk Jánosnak 1/2 adófizető, 6 puszta, Ba
zsó Györgynek 1/4 adófizető, 6 puszta telke van. 

1598-ban a Bazsó család 1, Maróti Mihály 1 
ház, Görbéi István 2 ház, Nádasdi Tamás 1 ház, 
Kalmár Benedek 1 ház után fizet adót. 1609-ben 
(Gaalsaa) Nádasdi Tamás 1/2, több nemes 1, 
1610-ben és 1612-ben (Galsa) Nádasdi Tamás 1/2, 
több nemesnek 1/2 adófizető, 1613-ban Nádasdi 
Tamásnak és több nemesnek 1 adófizető, 6 puszta, 
1618-ban Nádasdi Tamásnak és másoknak 1 adó
fizető, 12 puszta, 4 szabados, 1622-ben a Nádasdi 
családnak 1/2, Szecsel Györgynek 1/2, 1626—27-
ben 1, 1635-ben, 1638-ban 3/4, 1647—48-ban 2/4 
adófizető telek van. 

ZALAGYÖMÖRÖ 

1531-ben Alsógyömörőn (Also Generew) 
Litteráti Miklósnak 2 adófizető, több nemesnek 
2 1/2 adófizető, 3 puszta, 1536-ban Gyömörön 
(Gyömörő) Hobai Pálnak 1, Hosztóti Miklósnak 1, 
Kocsi Péternek 1, Ukki Istvánnak 1 adófizető tel
ke van, 1542-ben Kisgyömörőn (Kys Gyemerew) 
Óhidi Tamásnak 1, Hobai Balázsnak 1 adófizető 
telkét írták össze. 1542-ben Felsögyömörőn egy-
telkes nemesek laknak. (Felsew Gyemerew) Du-
kai Balázs 20 dénár, Gyomoréi Kelemen 1 forint, 
Odor László 1 forint, Marton Bálint 1 forint, 
Nagy György 50 dénár, Keresztúri Vince 1 fo
rint, Csete Ferenc özvegye 25 dénár, Keresztúri 
István 1 forint adót fizet. Alsógyömörőn (Also 
Gyemerew) Cirják Gergely 16 dénár, Szaloki Pál 
20 dénár, Nemes György 20 dénár, Nemes Bar
nabás 20 dénár, Dörögdi Pál 1 forint, Kis Pál 20 
dénár adót fizet. 

1545-ben, 1566-ban puszta. 
1599-ben (Gyömörő) Gyomoréi Ambrus 1 fo

rint, Kis Mihály 25 dénár, Érsek Vince 1 forint, 
Hányi Balázs 1 forint, László Ferenc özvegye 25 
dénár, Tóthi Miklós 1 forint, Gecsei Benedek 25 
dénár, Teleki György 20 dénár, Gyenes János 20 
dénárt fizet. 

1600-ban (Gömereö) a községben kilenc egy tel
kes nemes lakik. 

1696-ban Nagygyömörőn (Nagy Gömörü) ne
mesek birtoka. A községben 3 hold szőlő 32 ka
pás, terem 12 akó bort. 

ZALAMEGGYES 

1531-ben (Meges) Meggyesi Tamásnak 4 adó
fizető, 3 szegény, 1536-ban (Megyés) 2 adófizető, 
3 szegény telke van. 

1542-ben egytelkes nemesek; Ágoston Márton 
1 forint, Aldor András 25 dénár, Foki László 2 
forint, Máté Bálint 15 dénár, Pálfi Péter 11 dénár, 
Older János 25 dénár, Meggyesi Mihály özve
gye 1 forint, Nagy Ambrus 1 forint, Foki János 
özvegye 1 forint, Sebestyén János 20 dénár, Apá
ca Mátyás 1 forint, Nagy Máté 2 forint, Litteráti 
Pál 10 dénár, Terekeci Simon 50 dénár adót fize
tett. 
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1599-ben (Megges) egytelkes nemesek: Gör-
geci Balázs 1 forint, Görgeci Sebestyén 20 dénár, 
Ágoston Mátyás 50 dénár, Ágoston Mihály 25 
dénár, Domonkos Ambrus 25 dénár, Kalmár Já
nos 20 dénár, Csomasz Pál 1 forint, Odor Balázs 
25 dénár, Odor István 20 dénár, Gerecse Péter 
50 dénár, Kajszi Demeter 50 dénárt fizetett. 

A községben (Meggyes) 11 egytelkes család 
lakott. 

ZALAUDVARNOK 

1534-ben (Wdwarnok) Hagymási Jánosnak 7 
adófizető, 3 szegény, 3 szolga, 1536-ban (Udwar-
nak) Hagymási Jánosnak 10 adófizető, 5 szegény, 
1/2 bírónak átengedett, 2 újratelepített, 1542-ben 
Hagymási Kristófnak 7 adófizető, 6 szegény, 
Hagymási János özvegyének 4 1/2 adófizető, 6 
szegény, 1545-ben Hagymási Kristófnak 4 adófize
tő, 12 szegény, 2 puszta, Hagymási János özvegyé
nek 1 1/2 adófizető, 13 szegény, 1 puszta, 1549-ben 
és 1550-ben Hagymási Lestárnak 5 1/2 adófizető, 
6 újratelepített, 3 szolga, 3 zsellér, Hagymási 
János özvegyének 3 adófizető, 4 újratelepített, 1 
szolga, 9 zsellér, 1553-ban Hagymási Lestárnak 
1/2 telke hátralékban van, 1554-ben (török bir
tok) Hagymási Péternek 4, Hagymási Lestárnak 
3 adófizető, 1555-ben Hagymási Péternek 3, Hagy
mási Lestárnak 4 adófizető, a második összeírás-

Eine wichtige Quelle der Geschichtsforschungen ist 
das Verzeichnis der mittelalterlichen staatlichen Steuer
konskriptionen (dicalis conscriptio). Dieses ist bei der 
Erforschung der Zeit der Türkenkriege von besonders 
großer Bedeutung, da die staatlichen Steuerkonskrip
tionen dem Ausmaß der Kriegszerstörungen von Jahr 
zu Jahr genau folgten. Aus der Veränderung der Zahl 
der Steuerzahler kann die teilweise oder völlige Zer
störung der Dörfer sowie die Flucht und die Rückkehr 
der Bevölkerung gut verfolgt werden. 

Eine ähnliche Verarbeitung des historischen Komi-
tats Veszprém hat der Autor schon durchgeführt (Dr. 

kor Hagymási Lestárnak 5 1/2, Hagymási János 
özvegyének 3 adófizető, 1556. évi hátralék jegy
zék szerint (Udvarnak) Hagymási Péternek 3, 
Hagymási Lestárnak 4 adófizető, 1557-ben (Wdu-
arnok) Hagymási Lestárnak 4 adófizető telke 
van. 1564-ben a török felégette, 1566-ban is 
puszta. 

1567-ben Hagymási Péternek 1 adófizető, 4 sze
gény, Hagymási Lestár özvegyének 1 adófizető, 
3 szegény, 1569-ben és 1570-ben Hagymási Pé
ternek 4 adófizető, 4 szegény, 3 zsellér, 1 puszta, 
1 újratelepített, Hagymási Lestár özvegyének 4 
adófizető, 3 szegény, 2 zsellér, 2 újratelepített, 
1572-ben (Wdwarnak) Hagymási Kristófnak 3, 
Hagymási Péternek 3 adófizető, 1576-ban (Ud-
warnak) Hagymási Kristófnak és Gábornak 2 1/2 
adófizető, 11 szegény zsellér, 6 szabados és szol
ga, 3 újratelepített, 30 puszta, 1578-ban és 1582-
ben az első összeíráskor Hagymási Gábornak 
2 1/2 adófizető, 10 szegény, zsellér, 7 szabados és 
szolga, 32 puszta, 1588-ban (Wdwarnak) Hagy
mási Gábornak 2 1/2 adófizető, 12 szegény telke 
van összeírva. 1598-ban (Vdwarnak) Hagymási 
Gábor 13 ház után fizet adót. 1609-ben Hagymási 
Miklósnak és Kristófnak 1/4, 1610-ben és 1612-
ben Hagymási 1/2 adófizető, 1613-ban (Vdvar-
nak) a Hagymási családnak 1/2 adófizető, 6 pusz
ta, 1 szabados, 1618-ban 1/2 adófizető, 5 puszta, 
2 szabados, 1622-ben 1/2 adófizető, 1635-ben, 
1638-ban, 1647—48-ban 1 adófizető telke van. 

Zsolt Pákay: Die Geschichte des Komitats Veszprém in 
der Zeit der Türkenherrschaft aufgrund der Steuer
konskriptionen. 1531—1696. Herausgegeben vom Mu
seum und der Bibliothek des Komitats Veszprém 1942). 
Nach dem II. Weltkrieg wurden jedoch 1946 und spä
ter 1950 drei Kreise des historischen Komitats Zala 
dem Komitat Veszprém angeschlossen: die Kreise Ta
polca, Sümeg und Balatonfüred. In der vorliegenden 
Studie kommen die staatlichen Steuerkonskriptionen 
der Kreise Tapolca und Sümeg in der Zeit von 1531 bis 
1696 vor. (Die ähnlichen Daten des Kreises Balaton
füred werden in der nächsten Ausgabe unseres Jahr
buches erscheinen.) 

ZSOLT PAKAY 

BEITRÄGE ZUR G E S C H I C H T E DER KREISE T A P O L C A U N D SÜMEG 
A U S DER Z E I T DER T Ü R K E N H E R R S C H A F T A U F G R U N D 
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ERDÉLYI BALÁZS—SÁGI KAROLY 

A MAGYARORSZÁGI 
RÉGÉSZETI LÉGI FÉNYKÉPEZÉS TÖRTÉNETE 

ÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYI KOLOSTORROM 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a légi fénykép 
— feltéve, hogy helyesen interpretáljuk — fon
tos segédeszköz lehet, sőt bizonyos mértékben új 
perspektívát nyit a régészeti kutatás számára. 
Hiszen a légi fénykép — akár vertikálisan, akár 
ferde szög alatt veszik föl — nemcsak a régé
szeti objektumok felkutatásához és identifikálá-
sához nyújt segítséget, hanem sokkal inkább an
nak a környezetnek a megismeréséhez, amely
ben az azonosított objektum található. 

Magyarországon, más európai országokhoz ha
sonlóan, igen korán — a húszas években — föl
ismerték a légi fényképezés alkalmazásának fon
tosságát, a módszer lényegét és lehetőségeit. Ez a 
felismerés egy lelkes térképésztiszt, Neogrády 
Sándor nevéhez fűződik, akit előkelő hely illet 
meg a légi régészet nemzetközi úttörői között. 

NEOGRÁDY SÁNDOR 

Neogrády Sándor 1894. augusztus 11-én szüle
tett Újpesten. Apja festőművész volt, a Képző
művészeti Főiskola tanára. 

Középiskolái elvégzése után két évet a Siemens 
Műveknél dolgozott, majd 1914 szeptemberében 
bevonult az 1. sz. gyalogezredhez. Az első világ
háború kitörését követően hamarosan az olasz 
frontra került, ahol az egyre gyakoribbá váló 
ellenséges légitámadások során kiderült, hogy az 
osztrák—magyar oldalon kevés a pilóta. Neog-

1. ábra. Neogrády Sándor repülő ezredes (Sándorfi 
György magángyűjteményéből) 
Abb. í. Fliegeroberst Sándor Neogrády (aus der Pri
vatsammlung von György Sándorfi) 

rády csapattestéhez felszólítás érkezett, hogy 
küldjenek önkénteseket a légierőhöz. A fiatal 
gyalogostiszt jelentkezett a felhívásra. Mint ké
sőbbi feljegyzéseiben leírta, ennek a vállalko
zásnak az oka egy mélyen élő gyermekkori él
mény volt. Tizenöt éves korában, 1909-ben látta 
Blériot-t repülni, mikor bemutató repülést végzett 
Budapesten. Ettől kezdve foglalkoztatta a repülés 
gondolata. 

A wiener-neustadti repülőiskolába került, ahon
nan 1916-ban mint megfigyelő és műszaki tiszt 
ment vissza az olasz frontra. Pilóta nem le
hetett, mivel az orvosi vizsgálat szívgyengeséget 
mutatott ki nála. A háború végéig légi felderítő, 
sokat repül, fényképez és nagy gyakorlatra tesz 
szert. A világháború végén ő a magyar légierő 
legnagyobb tapasztalatú felderítője. Az összeom
láskor kerül vissza Budapestre. 

A monarchia szétesése következtében szüksé
gessé váló térképészeti légi fotogrammetriai mun
kák egyik irányítója. Az 1918 végén meginduló 
munkát a trianoni békeszerződés egy időre meg
akasztotta. 

Az 1918-tól 1924-ig terjedő időszakot — bele
értve az őszirózsás forradalom és a Tanácsköz
társaság időszakát is — nevezhetjük Magyaror
szágon a légi térképezés hőskorának. Az ered
mények az elégtelen felszerelés ellenére jónak, 
sőt elsőrangúnak minősíthetők. „Ennek a hősi 
korszaknak minden kis mozzanata Neogrády 
Sándor repülő százados (később ezredes) nevével 
forrott össze" — írja Bendefy László.1 

Neogrády a térképészeti munkához egy 260 
lóerős UCI típusú, nyitott felderítőgépet kapott, 
egy 30 cm gyújtótávolságú, ún. Goldmann-kame-
rával, melyhez 6 lemezes kazetták tartoztak. A 
lemezméret 1 3 x 1 8 cm, az átlagos repülési ma
gasság 3000 méter volt. A technikai felszerelt
ség kérdését csak később, 1930-ban oldották meg. 
Ekkor egy Fokker FXI típusú személyszállító 
repülőgépet vásároltak, melynek belső berende
zését Neogrády tervei szerint alakították ki. 

A kiértékelési munkák során a megszokott 
alakzatoktól eltérő — régészeti — jelenségeket 
figyelt meg. Azonnal felismerte e szokatlan nyo
mok jelentőségét és ettől kezdve rendszeresen 
készítette a régészeti célú felvételeket mind 
függőleges, mind ferde tengelyű kameraállás
sal. 

1930-ban megismerkedett Szalay Ákossal, a 
Nemzeti Múzeum nemzetközileg is ismert mér
nök-régészével,2 aki évekig dolgozott a perga-
moni ásatásokon is, és tőle sok hasznos útmuta-

273 



tást, támogatást kapott. Bár Neogrády régészeti 
tevékenysége csak azokra a területekre terjedt 
ki, ahol térképészeti munkáját végezte, ennek el
lenére rövid idő alatt igen jelentős anyagot gyűj
tött össze. Szalay Ákossal azt tervezte, hogy ar
chívumot hoznak létre a Nemzeti Múzeumban 
ezekből a felvételekből, de ezt a tervet Szalay 
korai, tragikus halála megakadályozta. így Neog
rády csak egy előadáson mutatta be képeit 1931. 
március 7-én a Régészeti Társulatban, ahol ta
pasztalatait is összegezte. 

A bemutatott anyag nagy tetszést és meglepe
tést váltott ki a jelenlevő szakemberekből. Már
ton Lajos, a Nemzeti Múzeum régészeti osztályá
nak vezetője bejelentette, hogy a látottak alapján 
kívánatosnak tartja a rendszeres régészeti légi 
kutatások bevezetését. Lépéseket is tett ez irány
ba a hivatalos szervek felé, de ígéreteknél többet 
nem kapott. Márton 1934-ben váratlanul meg
halt. Neogrády - - Szalay után - - elvesztette az 
utolsó szakembert is, akivel kapcsolatot tudott 
volna tartani, így sajnos minden összeköttetése 
megszakadt a régészekkel. A jelentős értékű 
anyag rendelkezésre állt, csak egy régészre lett 
volna szükség, aki feldolgozza és rendszerezi az 
addig elkészült felvételeket. A felvételeket ré
gészeti szempontból senki sem értékelte, s azóta 
sem foglalkozott velük senki — panaszolja Neog
rády, később megjelent tanulmányában. ' Végül, 
hogy teljes legyen a jól induló kezdeményezés 
kudarca, Neogrády felvételeinek nagy része el
pusztult a második világháború során. 

Eredményeit mi sem jellemzi jobban, mint az, 
hogy felvételeinek minősége és képi tartalma 
egyenrangú legjobb külföldi kortársainak mun
káival. Az is figyelemre méltó, hogy már abban 
az időben is szorgalmasan készíti és gyűjti fel
vételeit, amikor O. G. S. Crawford, a légi régé
szet első és máig legnagyobb teoretikusa, 1924-
ben egy előadáson első ízben ismerteti az új tu
dományos módszer lényegét. 

Neogrády előadása (1931) és tanulmányának 
megjelenése (1950) között, ha nem is a szükséges 
ütemben, és nem szervezetten, de egyre többen 
használták fel Magyarországon a légi felvétele
ket régészeti kutatásaik során. 

A KÉT HÁBORÚ KÖZTI IDŐSZAK 

Az első régész Szalay Ákos volt, aki a duna-
bogdányi római castrum ásatásánál légi felvéte
leket használt föl. A felvételek (egy ferde és egy 
függőleges tengelyű) — melyeket minden bizony
nyal Neogrády készített — a halála után kinyom
tatott ásatási beszámolóban jelentek meg.4 

Banner János a hódmezővásárhelyi határban 
levő, 3,6 km hosszú, ún. Nagytatársánc feltárása 
során, 1939-ben, légi fényképek segítségével vé
geztette el a földvár felmérését és a légi fényké
pek nyújtotta információkat felhasználta tudo
mányos következtetéseiben is. A felvételeket ki
fejezetten az ásatás céljára készítette a szegedi 
repülőezred 1939. június 27-én.5 Ugyanebben az 
évben Radnai Lóránd építészmérnök a Magyar 
Mérnök és Építész Egyletben tartott előadást 
Légi fényképezés a régészeti kutatás szolgálatá

ban címmel. Ennek az előadásnak rövidített 
anyaga nyomtatásban is megjelent.6 Radnai — a 
kivonat tanúbizonysága szerint — elsősorban 
Crawford németországi előadására támasz
kodott.7 

1940-ben két esetben is alkalmaztak légi felvé
teleket régészeti lelőhelyek felderítésére. Radnai 
a Dunapenteléről és környékéről készített felvé
teleken felismert régészeti jelenségekkel foglal
kozott.8 Radnóti Aladár a dáciai limes erdélyi 
szakaszának vizsgálatánál használta föl a légi 
fényképeket.9 

A második világháború végéig tartó időszak 
legjelentősebb légi régészeti munkájának tart
hatjuk Radnóti kutatásait, melynek folyamán egy 
sor alapvető, vitás kérdésre keresett és kapott 
egyértelmű választ. Egy korábbi elmélettel szem
ben, amely szerint nem volt a Meszesen össze
függő limes, Radnóti azt állította, hogy a határ
védelem ezen a szakaszon is ki lett építve. Elmé
letének alátámasztására átvizsgálta a Magyar 
Légierő által a területről készített több száz fel
vételt. Az interpretáció során nemcsak a táborok 
és őrtornyok helyét tudta azonosítani, hanem 
egyes szakaszokon a sáncokat is. Eredményeit a 
helyszínen ellenőrizte, és a terepvizsgálat igazol
ta a megelőző interpretálás helyességét. 

A háborús, majd az azt követő évek nem ked
veztek az új kutatási módszer — a légi régészet 

felhasználásának. Magyarországon a közép
európai helyzethez hasonlóan megtorpant a fej
lődés, és hosszú időre még a kérdésfelvetés lehe
tőségét is száműzte az ötvenes évek túlzottan 
éber adminisztrációja. A helyzetet súlyosbította, 

2. ábra. Fenékpuszta (Zala m.). A korábbi római tábor 
(I—II. sz.?) délre az erődített várostól. A tábor való
színűleg a folyami átkelőhelyet védte. (VIZDOK Foto, 
Sziklai Gábor felvétele, SZIG 9820322/14) 
Abb. 2. Fenékpuszta (Komitat Zala). Früheres römi
sches Lager (I—II. Jahrhundert nach der Zeit
rechnung?) südlich der Festungsstadt. Das Lager diente 
vermutlich zum Schutz des Flußübergangs (VIZDOK-
Foto, Aufnahme von Gábor Sziklai, SZIG 9820322/14). 
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hogy Neogrády gyűjteménye elpusztult, új felvé
teleket nem készítettek, és a rendelkezésre álló 
régi fényképekhez sem tudtak a régészek hozzá
férni. Csupán az a néhány felvétel maradt meg, 
amelyet Neogrády tanulmányában közzétett, 
illetve azok, amelyek gyűjteményéből még a há
ború előtt bekerültek a múzeumok adattárába. 
Ezen felvételek egyikét használta föl Párducz 
Mihály a Bükkszentlászló—Óhuta Nagysánc ős
kori földvárának ásatásánál ." Ugyancsak 
Neogrády hagyatékából származhatott az a fel
vétel is, amelyet a székesfehérvári múzeum ré
gészei használtak a váli bronzkori földvár kuta
tásánál.12 Mindkét felvételt publikálták, azon
ban szakszerűen egyiket sem interpretálták. 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI 
ÚJRAKEZDÉS 

A légi fényképek régészeti felhasználására 
csak a konszolidáció után, a 60-as években kerül
hetett sor. A Nemzeti Múzeum ebben az időben 
kezdődő nagy munkáinál, az alföldi hosszanti 
földsáncok és a Tisza—II. vízlépcső által elön
tött terület előzetes, leletmentő kutatása során 
alkalmazták újra a légi fényképeket. A munkát 
Patay Pál és Soproni Sándor régészek irányítot
ták. 

A sáncrendszer kutatását viszonylag rövid idő 
alatt csak a légi felvételek felhasználásával lehe
tett eredményesen elvégezni. A sáncrendszer 
magyarországi 546 km hosszú szakaszából kb. 
120 km-t a légi felvételek segítségével fedeztek 
fel és lokalizáltak. A kutatómunka során 3—4000 
m repülési magasságban készített térképészeti 
célú légi felvételekkel dolgoztak.13 

A kiskörei vízlépcső építésénél elkészítették 
a földmunkákkal és elárasztással veszélyeztetett 
terület, egy, a folyó mentén húzódó 70 km hosszú 
és 10 km széles sáv légi fényképeit. A felvételek 
használhatóságát egy zavaró körülmény befolyá
solta. A kérdéses terület ugyanis a Tisza árterü
letén belül feküdt, és ahogy a vizsgálat során 
kiderült, a folyó a védőgátak építése után az 
egykori terepszintet némely helyen több mint 
egy méter vastag iszapréteggel fedte be. Ez a 
lerakódás egyrészt takarja a régészeti objektu
mokat, másrészt egy olyan homogén réteget ké
pez, amelyiken sem növényzeti jelenség, sem 
talajjelenség nem figyelhető meg. 

Felhasználták a légi fényképeket a mai magyar 
régészet egyik súlypontját képező, XI. századi 
államigazgatási központok — ispánsági várak — 
kutatásánál is. 

Komoly előrelépést jelentett a régészeti légi
fénykép-interpretáció terén a Vas Megyei Mú
zeumok Igazgatóságának kezdeményezése. A me
gyéről készült felvételeket számba vették, re
gisztrálták és rendszeresen kiértékelték. Ez volt 
az első és egyelőre az utolsó kísérlet egy adott 
terület teljes átvizsgálására. Nagyjából 130 km2-
es terület — nem régészeti céllal készített — 
légi fényképeit dolgozták föl. A felvételekből 
interpretált jelenségekből 15-öt a megyei mú
zeum régészei a helyszínen megvizsgáltak.14 

A 15-ből 12 bizonyult régészeti lelőhelynek, és 

közülük 9-et az interpretációt megelőzően nem 
ismertek, nem szerepelt a megyei nyilvántartás
ban. Sajnos ez a kezdeményezés, amelyik mind 
költségkihatásaiban, mind könnyű megvalósít
hatóságában a legelső lépést jelenthetné a régé
szeti munkában, egyelőre nem talált követőre. 
Pedig az eredmények egyérte lművé tették azt a 
felismerést, hogy egy átfogó régészeti topográfiai 
munka (amilyen Magyarországon már folyamat
ban van) a jövőben már nem nélkülözheti a rend
szeres — a feldolgozandó terület minden rész
letére kiterjedő — légifénykép-vizsgálatot. 

1975-ben a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
készített rögzített ballonról felvételeket a 
visegrádi Sibrik-domb egykori római castrumá-
nak feltárásáról. Az erődöt a magyarok a X. szá
zadban a vármegyei közigazgatási központ cél
jára átépítették és újra használatba vették. 1977-
ben ugyanerről a területről Szőke Mátyás, a 
visegrádi Mátyás király Múzeum igazgatója ké
szített légi felvételeket helikopterről. 

Újabban Visy Zsolt használja föl a térképé
szeti céllal készített légi fényképeket a pannó
niai limes kutatásánál. 

A vízügyi fotó- és filmszolgálat keretén belül 
1976 óta folytatunk régészeti célú légi fényképe
zést és interpretációt (1983 végéig VIZDOK, 1984. 
január 1. óta VGI Fotó- és Filmszolgálat).16 Még 
1976-ban elkészültek a fenékpusztai egykori ró
mai erődváros légi fényképei. A felvételeket a 
vízügyi gyakorlat céljára kidolgozott multi-
spektrális eljárással készítettük, 500—1000 és 
1500 méter magasságból.17 A későbbi munkák 
során a repülési magasságot csökkentettük 250— 
300 méterre, így a kisebb részletek is élesen ki
rajzolódtak a felvételeken. A magasabban ké
szült felvételeket a nagyobb objektumok és terü
leti összefüggések vizsgálatánál hasznosítjuk. 
A kezdetektől fogva elektromosan szinkronizált, 
automatikus üzemű Hasselblad-kamerákkal dol
gozunk (Hasselblad 500 EL/M típus). A kamerák 
közel függőleges tengelyű felvételeket készíte
nek a repülőgép törzsébe építve (a repülőgép a 
svájci gyár tmányú Pilatus Plotter Turbo). De ké
szítünk ferde tengelyű és panoramikus felvétele
ket is, kézben tartott kamerával. 

A MTA Régészeti Intézete 1977-ben további 
repülésekkel bízta meg a szolgálatot. így került 
sor a pilisszentkereszti középkori cisztercita ko
lostor, a dömösi Árpád-kori birtokközpont és a 
szakmári őskori település légi felvételeinek el
készítésére. A szakmári repülés során18 készül
tek Magyarországon első ízben régészeti célú 
fekete-fehér infrafelvételek. 1978-ban a Vas Me
gyei Múzeumok Igazgatóságának megbízásából 
a szombathelyi Iseum mellett folyó ásatásokról 
és a velemi Szent Vid-hegyről készültek felvé
telek. A szombathelyi felvételekből transzfor
máltuk az első régészeti fotótérképet.19 

Természetesen az eddigi eredmények még nem 
kielégítőek. De ezt nem is várhatjuk, mivel egy
öntetű a szakirodalomban az a vélemény, hogy 
számottevő eredményre csak 100—150 repülő
óra és több ezer négyzetkilométert lefedő fotó
anyag elkészülte után lehet számítani.20 Ezzel 
szemben Magyarországon 10—15 repülőórával és 
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néhány négyzetkilométert lefedő fotóanyaggal 
számolhatunk. Ezenkívül ki kell dolgozni még a 
magyarországi adottságoknak leginkább meg
felelő felvételkészítési eljárásokat, és meg kell 
határozni azokat a módszereket, amelyek alkal
masak lehetnek föld alatti régészeti objektumok 
felderítésére. Ezen a téren jelentenek előrelépést 
az elmúlt években végzett repüléseink. Ezeknél a 
repüléseknél a hagyományos eljárások mellett 
már a színtorzítós infrafilmet (false color, Kodak 
Aerochrome Infrared) és a termovíziót (AGA 
System) is alkalmaztuk. Az eredmények feldol
gozása folyamatban van. 

1982—83. során megismételt felvételeket ké
szítettünk Fenékpusztán, igen jó eredménnyel. Az 
interpretáció során felfedeztünk egy korábbi 
római tábort az erdővárostól délre, amit később 
majdnem egész kiterjedésében le is tudtunk fény
képezni. Ezt némi szerencsével egy vízügyi célú 
repülés során értük el, 1982. március 22-én.21 

1983 novemberében az egykori római város, 
Tác-Gorsium területét, a tihanyi őskori várhelyet, 
középkori apátságot és barlangkolostort, vala
mint a Balaton-felvidéken található Szent 
György-hegy platójának É-i részét fényképeztük 
le. 

3. ábra. Tihany (Veszprém m.). A félsziget északkeleti szegélye a barátlakásokkal (VIZDOK-Foto, Sziklai Gábor 
felvétele, SZIG 9831101/43) 

Abb. 3. Tihany (Komitat Veszprém). Der nordöstliche Rand der Halbinsel mit den Mönchswohnungen (VIZDOK-Foto, 
Aufnahme von Gábor Sziklai, SZIG 9831101/43). 
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A SZENT GYÖRGY-HEGYI KOLOSTORROM 

A Szent György-hegy tetején található — 
egyébként régtől ismert — falmaradványokra 
egy 1982 őszén Raposkán hallott monda irányí
totta a figyelmünket. 

A Szent György-hegyi romokat első ízben a má
sodik katonai felmérés Ruine felirata jelzi. Az 
első írásos említés viszont csak F. S. Beudant 
francia geológus könyvében található,22 aki a 
következőket írta: ,.Felérve . . . a hegytetőre . . . 
Felszíne hullámos és középen kis mélyedés van, 
. . . kétoldalt a térszín emelkedik és pedig D-felé 
valamivel jobban, mint É-nak. Itt egy kis ká
polna maradványait találtam. Minden vegetációs 
réteggel van borítva, amely nagy mennyiségű 
salakos anyaggal kevert . . . " 

A következő krónikása a romoknak Szerel-
mey Miklós, aki 1851-ben írja: ,,Közel látszik 
ide, valamint Szigligethez is, Szt. György hegye, 
mellynek tetején szinte megvannak még a hason
nevű vár romjai. Történeteiben a két főpont 
ugyanaz, melly a többi e vidéki várakéiban: a 
tatárok pusztításai után IV. Béla idejében épít
tetett, s a török hazánkból kiűzetése után pusz
tulásnak indult".23 

Nyilván Szerelmey nyomán említi a Szent 
György-hegyi várat Mezriczky Péter 1877-ben, 
aki azt írja: ,,Ezen köröskörül szőlőkkel beplán
tált oldalú hegynek mintegy 100 hold területű 
tetején szintén IV. Béla alatt egy vár építtetett, 
miről azonban csak szóbeli hagyomány tanúsko
dik".24 Cikkének későbbi helyén25 viszont azt 
olvashatjuk: ,,A hegy teteje nyugat—északi ré
szén épített kápolnának a romjai most is látha
tók, azonban nem messze egy régi, nagyobbszerű 
épület falainak már csak alapkövei látszanak . . . " 

1892-ben Jász Géza írja, hogy „hajdan vár 
volt rajta, romjai is alig látszanak . . ." Hasonló 
nyomon járt Sági János is, akinek híres balatoni 
útikönyvében olvashatjuk 1902-ben:27 ,,A hegy 
teteje száz hold terjedelmű. IV. Béla király a ta
tárjárás rettenetességén okulva, a hegytetőre 
várat épí t te te t t . . . Most csak kevés, csupán ott 
fenn a helyszínen látható omladék és egy ká
polna romjai hirdetik a vár fényes múltját, di
csőséges hajdanát." 

Egyik szerző a másiktól veszi át az adatokat, 
ez az eddigiekből is kiderül. Ugyanezen a nyo
mon jár egy 1909-ben megjelent útikalauz is, 
amelyben azt olvashatjuk a Szent György-hegy
ről,28 hogy ,,. . . tetején régi várral . . . Ma csupán 
omladékai láthatók és a hegy északnyugati ré
szén egy kápolna romjai". 

Kápolna, illetve vár, vélik a régebbi szerzők. 
Sajnos modernebb irodalmunk sem tud elsza
kadni ettől a gondolatmenettől! Dornyay Béla 
írja 1934-ben: ,, 1932-ben augusztusban egy ősi, 
faragott kövekből épült, román stílű kápolna 
alapfalait ásták ki a hegy ÉNY-i peremén, ennek 
szép bazaltkő faragványai és egyéb leletei talán 
még a szent királyok idejéből valók."29 1932-ben 
az említett ásatást a kápolnaromnál, melyet dr. 
Frisch József fedezett újra fel, Dornyay Béla vé
gezte a felfedező társaságában.30 A helyiek úgy 
tudják, hogy Dornyay és Frisch ásatása során a 
kápolna hajójában sírokat találtak, és női sírok

ból fülbevalók is kerültek elő.31 Sajnos az inter-
nálótáborba hurcolt Frisch család gazdag tapol
cai magángyűjteménye utolsó szálig elkallódott 
a második világháború során, így ez az adat nem 
ellenőrizhető. 

4. ábra. Szent György-hegy (Veszprém m.). A hegy
orom északi része az ismeretlen eredetű kolostor helyé
vel (Fotómozaik, VIZDOK-Foto, összeállítva Sziklai 
Gábor felvétele alapján, SZIG 9831101/46—48) 
Abb. 4. Szent György-hegy (Komitat Veszprém). Der 
nördliche Teil der Bergspitze mit der Stelle des 
Klosters unbekannten Ursprungs. (Fotomosaik, VIZ
DOK-Foto, zusammengestellt aus den Aufnahmen von 
Gábor Sziklai, SZIG 9831101/46—48.) 
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A régészeti topográfia is csak a Szent György
hegyi kápolnaromokról tud.32 

Érdekes, hogy 1932-ben Dornyay Béla a ,,pusz
ta klastrom" elnevezést hallotta egy vincellér
től.33 Az említett raposkai monda is ezt az új vo
nalat folytatja:34 ,,A Szent György-hegyen épült 
fel a vörösbarátok klastroma. Idő múltával sorra 
elhaltak belőle a barátok, csak ketten éltek már 
a klastromban. Igen kemény tél köszöntött a 
vidékre, a hatalmas hóban lehetetlen volt a Szent 
György-hegyre feljutni. A raposkaiak viszont 
nyugodtak voltak, mert reggel, délben és este 
hallották a hegyről a harangszót. Tavasz köze
ledett már, amikor egyszer szokatlanul csendült 
a kolostor harangja, egyet-kettőt kondult még, 
aztán csend lett a hegyen. Amikor a hó elolvadt 
és fel tudtak végre menni a kolostorba, az egyik 
barátot holtan találták cellájában, a másik meg a 
harang kötelét fogva esett össze és halt meg. Az 
elnéptelenedett kolostort a népek lerombolták, 
hogy rossz barátok ne költözhessenek bele. Aztán 
egyszer hatalmas felhőszakadás árvize harangot 
mosott le a hegyről, ami a raposkai Szent Antal
kápolna tornyába került ." 

A monda határozottan beszél a Szent György
hegyi kolostorról. Mielőtt azonban ennek ma
radványait megvizsgáltuk volna, a szőlőhegyi 
Szent Antal-kápolna harangját néztük meg. A 
kápolna íves szentélyével, vastag falával, zömök, 
alacsony tornyával, kis, félkörös záródású abla
kaival szinte pontos mása a Zalaszántó északi 
végén álló kápolnának. A zalaszántói kápolná
val kapcsolatban formai elemek alapján a közép
kori eredet lehetősége vetődött fel. 

A mondában is szereplő harang felirata: Mi
chael Feltl goss mich in Graz anno 1735. A ha
rang tengelyének faborításába 1804-es évszám 
van vésve. A harang régebbi, mint a kápolna, 
feltehetően 1804-ben került a Szent Antal-kápol
na tornyába valahonnan. Az szinte biztos, 
hogy nem a Szent György-hegyről mosta le a 
víz! 

A haranggal kapcsolatban annyit mondhatunk 
még, hogy Patay Pál szerint a harangok öntési 
és használati helye piaci kapcsolatra utalhat.3(> 

Ügy tűnik ezen az alapon, hogy Keszthely—Ta
polca térségének kereskedelme Graz felé irá
nyult, hiszen a keszthelyiek is Grazba küldték 
elrepedt harangjukat javításra 1734-ben.37 

Száraz időben a Szent György-hegy tetejére 
gépkocsival is feljuthatunk. Az út építésének ide
je tisztázatlan. A századforduló idején még bir-

kanyájak legeltek a hegytető hatalmas fennsík
ján, azoknak is út kellett. Valószínűbb azonban, 
hogy az út építése a hegytetőn található romok
kal egyidős. 

A Szent György-hegy déli peremén épült kerek 
turistapihenő alapozásának kidobott földjében 
sok vastag falú, bronzkor végi cserepet talál
tunk. Ezek a cserepek a gyepes tető vakondtú
rásaiban mindenütt előkerültek, népes telep élt 
tehát a hegytetőn. 

A hegy legmagasabb, 415 m magas csúcsa a 
legkésőbbi lávaömlés emléke. Innét egyenes út 
vezet északnak. Ezen az úton haladva, az észak
nyugati hegyperem közelében bokros, gyalog
bodzával benőtt területen találjuk a mondában 
is szereplő romokat. 

A feltehetően egyenes szentélyzáródású, kb. 
13 méter hosszú kápolna (vagy templom?) alap
falai a gyeptakaróig érnek föl. A kápolna és a 
többi itteni épület kőanyagát a Szent György
hegyi pincék építéséhez bányászták ki a XVIII . 
században. Ez a magyarázata a monda azon uta
lásának, hogy a ,,népek lerombolták" a kolos
tort. 

A kápolna déli oldalán kincskeresők egykori 
gödreiben találtuk meg a kolostor egyes helyi
ségeinek falmaradványait. Amennyire megfigyel
hettük, két épület állhatott a kápolnától délnyu
gatra. A kápolnától keletre látható nyomok ta
lán a kolostor kertjére utalnak. 

Az előzetes terepbejárás után 1983. november 
1-én, verőfényes, tiszta időben került sor a Szent 
György-hegy tetejének légi fényképezésére.38 Bár 
kifejezetten szép, tiszta idő volt, a fénykörül
ményeket nem lehet ideálisnak tekinteni. Ezen
kívül a fényképek értelmezhetőségét rontja a 
csapadékban gazdag év növényzetegységesítő, 
-fejlesztő hatása. Míg a kora tavaszi terepbejárás 
során a talaj felszínén is megfigyelhettünk nyo
mokat, addig november elejére az ősnövényzet 
oly mértékben elburjánzott, hogy jóformán min
den felszíni jelet eltakart. Ugyancsak az interpre
tációt nehezítő hatása van a homogén, vulkáni al
talajnak, amin csak nehezen ismerhetők föl elvál
tozások és az esetleges elváltozások identifiká-
lása sem lehetséges egyéb, kisegítő megfigyelé
sek nélkül. Szándékunkban áll újabb felvételeket 
készíteni a romterületről. 

A monda nyomán eddig ismeretlen, középkori
nak sejthető kolostor romjaihoz jutottunk, a 
mondának tehát van történeti magja is, aminek 
felderítésére ásatással kereshetünk választ. 
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500 EL/M típusú kamerával 80 mm-es optikával ké
szítettük. 
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BALÁZS ERDÉLYI—KAROLY SÁGI 

DIE GESCHICHTE DER ARCHÄOLOGISCHEN LUFTAUFNAHMEN 
IN UNGARN UND DIE KLOSTERRUINE VON SZENT GYÖRGY-HEGY 

Allgemein ist man der Ansicht, daß sich die 
modernen archäologischen Forschungsmethoden, die 
wegen ihres Meßgerätebedarfs und ihrer Organisiert
heit viel teurer als die traditionellen Methoden sind, 
zwischen den beiden Weltkriegen in den industriell 
entwickelten Ländern herausgebildet haben und ihre 
allgemeine Verbreitung erst in den Jahrzehnten nach 
dem II. Weltkrieg erfolgte. 

Im Gegensatz zu dieser Ansicht kann gesagt werden, 
daß trotz der hemmenden und verzögernden Wirkung 
der gegebenen historischen Bedingungen auch in der 
ungarischen Luftarchäologie all jene Entwicklungs
phasen zu finden sind, die auch in anderen europäi
schen Staaten beobachtet werden können. 

Es gab einen Kartographenaufklärer — Sándor 
Neogrády —, der ab den zwanziger Jahren (!) die 
Fundstellen bewußt fotografierte. Es gab einen Archäo
logen — den auch im Ausland bekannten Akos Szalay 
—, der die Bedeutung der Methode erkennend sie als 
erster als Teil der Ausgrabungsarbeit anwendete. Man 
benutzte die Luftaufnahmen bei der Erforschung von 
linearen Erdbauten großer Ausdehnung und führte die 

ausführliche Untersuchung eines abgegrenzten geogra
phischen Geländes durch. 

Dieses sind die Vorereignisse der — nach den 
Stockungen in den Jahrzehnten nach dem IL 
Weltkrieg — in den sechziger Jahren erneut 
beginnenden archäologischen Luftaufnahmeninter
pretation in Ungarn. 

Die Luftaufhahmen der in Szent György-hegy (Komi
tat Veszprém) vorzufindenden mittelalterlichen Klo
sterruine erfolgten aufgrund einer Sage, die man von 
einer Frau aus dem Ort gehört hatte. Die Ausgrabung 
der Kirche des Klosters erfolgte schon einmal im Jahre 
1932, aber weder die Dokumentation der Ausgrabung, 
noch die über die Ausgrabung geschriebenen Zeitungs
artikel, noch die Fundmaterialien der Ausgrabung sind 
erhalten geblieben, da die Familie Frisch aus Tapolca, 
welche die Ausgrabungen finanzierte, während des II. 
Weltkriegs in ein Internierungslager verschleppt 
wurde. Deshalb wurden als erster Schritt der geplanten 
neueren bestätigenden Ausgrabungen und der gesamten 
Freilegungen Luftaufnahmen vom Gelände angefertigt 
und diese an Ort und Stelle kontrolliert . 
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RAJCZI PAL 

A PAPAI FÖESPERESSÉG 
EGYHÀZLATOGATÂSI JEGYZÖKÖNYVE, 1698 

A veszprémi egyházmegye területe 1777-ben nyer te 
el mai formáját. Koller Ignác halála (1773. ápr. 5.) után 
Mária Terézia 4 éven át nem nevezett ki új püspököt 
Veszprémbe. Ezt a széküresedési időszakot használta fel 
az uralkodónö a Dunántúl területének egyházi átszer
vezésére. 1777-ben megalapította a székesfehérvári püs
pökséget Fejér és Pilis megyékből. Az újonnan létesí
tett szombathelyi egyházmegyéhez csatolta Veszprém
től az egerszegi esperesi kerület nagyobbik részét. 
Ugyanakkor Veszprém megkapta a pápai főesperesség 
Veszprém megyei plébániáit, valamint Zágrábtól a vitás 
Dráva menti plébániákat. Ugyancsak ide csatolta Esz
tergomtól a kiváltságos (exempt) plébániákat is. Min
den bizonnyal ekkor került a Veszprémi Püspöki Le
véltár birtokába az a Visitatio Canonica, amely Mikos 
Ferenc győri kanonok, pápai főesperes egyházlátoga
tása alkalmával készült 1698. június 3. és 12. között.1 

A tridenti zsinat (1545—63) felújította a régi elő
írást, hogy a püspökök kétévenkint látogassák végig 
akár személyesen, akár megbízottaik révén egyház
megyéjüket és tapasztalataikat rögzítsék írásban. A 
püspök figyelme terjedjen ki a személyekre, a szent 
helyekre és dolgokra. A püspöki megbízottak általá
ban a főesperesek voltak. A hódoltsági területen a leg
nagyobb jóakarattal sem lehetett ezt valóra váltani. A 
török által meg nem szállt zalai föesperességet 1554-
ben végiglátogatta Gáspár mester, egerszegi plébános.2 

Biró Mártonnak egy 1745-ös írásából kitűnik, hogy 
1674-ben ifjabb Sennyei István püspök végzett egyház
látogatást.3 Nagy kár, hogy ez nem maradt ránk. 

A török kiszorításával egy időben kezd újjáéledni az 
ország. Az általános rendezésben a katolikus egyház 
is részt vesz. Először is fel kell mérnie a helyzetet: mi 
maradt meg a török pusztítása, illetve a protestantiz
mus előretörése után? A felmérés során az alábbi kér
désekre kíván választ kapni: vannak-e templomok, s 
milyen állapotban vannak azok? Milyen a fölszerelt
ségük? Mennyire terjedt el a protestantizmus? Kik a 
lelkipásztorok? Van-e miből fenntartani az épületeket? 
Biztosított-e a lelkipásztori munka? Egyáltalán: van-e 
élet a falvakban? Mennyi a népesség? A vizitátorok a 
királyi parancs értelmében felmérésük során nemcsak 
a katolikus, de a protestáns közösségeket is felkeres
ték, s ez a tény még inkább növeli Mikos jegyzőköny
vének forrásértékét. 

A vizitátor jegyzőkönyvbe foglalta tapasztalatait. 
Ezeket a jegyzőkönyveket nevezi a szóhasználat Visi
tatio Canonicának, azaz egyházlátogatási jegyzőkönyv
nek, ősz in te sajnálatunkra ezek a fóliánsok legnagyobb 
részükben ma is kiadatlanok, pedig megjelentetésükkel 
igen sok becses és másutt fel nem található anyagot 
tudnánk feltárni. Szekfű Gyula már a húszas években 
nagyon sürgette kiadásukat. 

A vizitáció tíz napot vett igénybe: június 3-tól (kedd
től) 12-ig (csütörtökig) tartott. Ez idő alatt járt 17 plé
bánián és 22 leányegyházban. Pápán nem volt, hiszen 

IX. Bonifác pápa 1440-ben kivette a győri püspök jog
hatósága alól és közvetlenül Esztergomnak rendelte 
alá.4 Ugyanez a helyzet Somlóvásárhellyel is. Érthető, 
ha nem szerepel az okmányban. De hogyan van benne 
Iszkáz, ami ugyancsak exempt? Ujabb kérdés aztán, 
hogy miért nem található Ugod? A falu lakossága 
1692-ben 48 jobbágy, 1 házas és 1 hazátlan zsellér.5 Egy 
1696-os dicalis conscriptio szerint 33 család,6 egy 1715-
ös összeírás 33 jobbágy- és 17 zsellércsaládról tud.7 

Tehát mindenképpen jelentős hely lakosságát illetően 
is, tovább nehezíti a választ, hogy gazdasági központ 
is volt. 

Minden jegyzőkönyv a földesúr megnevezésével kez
dődik. Aztán többet nem is mond róluk. Nem tartja 
fontosnak még a vallását se megírni. Egyébként se 
beszédes, nagyon szűkszavú írás. A vidéken a pápai 
váruradalom a legnagyobb birtokos: Csót, Devecser, 
Kup, Nagygyimót, Nyárád és Teszér tartozik hozzá. 
Kilenc helyen találunk egyházi bir tokosokat: a győri 
püspökhöz tartozik Kisjenő, Tüskevár és Vaszar; Veszp
rémhez Vanyola; Dabrony a pálosoké, Polány a cisz-
tereké; míg a pozsonyi klarisszák8 birtokában van 
Csősz, Felsőiszkáz és Kisszöllős. Nem tűnik ki, hogy 
ezek beavatkoznak-e a vallási életbe (cujus regio, ejus 
religio: akié a birtok, azé a vallás). Mintha semlegesek 
lennének. Vanyolán és Polányban lutheránus prédiká
tor működik, Dabronyban pedig nincs lelkipásztor. Azt 
viszont észre kell venni, hogy a klarisszák és a győri 
püspökség birtokain van katolikus hitélet. Prédialis-
tákkal9 találkozunk Csöglén, Takácsiban, Tapolcafőn 
és (Adász) Tevelen. 

A lakosság számát még csak megbecsülni sem lehet, 
mert nem egységes szempontokat vesz figyelembe. Hol 
házak, hol telkek, hol lélekszám szerint beszél a hely
ségek népéről. Mezőlakon 31, Felsőiszkázon 14 egész 
hely van. Vaszaron 86 katolikus és 53 protestáns él, 
Csőszön mindenki katolikus. Devecserben 128 katoli
kus mellett a többiek protestánsok. A legnagyobb 
helység (mezőváros) Devecser 99 házzal, Alásonyban 
már csak 25, Ajkán 23, Csöglén 22 házat talál. Dereske 
teljesen elhagyatott. Vaszar nagyrészt elpusztult, meg
maradt (vagy újratelepülő) lakossága kunyhókban vagy 
pincékben húzza meg magát. A népesség nagy többsé
gében protestáns. Nem mindig tesz különbséget a re
formátusok és az evangélikusok között: legtöbbször 
csak akatolikust ír. Katolikusok inkább csak a Somló 
vidékén, az apácák falvaiban élnek. Alsó- és Közép-
iszkázon mindössze 1 másvallású él. A többi faluban 
vagy egyáltalán nincsenek, vagy csak elenyésző szám
ban vannak. 

Mindössze egy katolikus plébánossal találkozik a 
főesperes, Felsőiszkázon. A 45 esztendős Fekete Ger
gely a bécsi Pázmáneumban1 0 végezte a teológiát. Fon
tosnak tartja megjegyezni róla, hogy magyar, s hogy 
a hívek dicsérik életvitele miatt, meg hogy készsége
sen, minden huzakodás nélkül végzi feladatát. Deve
cserben, Tüskeváron és Vaszaron katolikus l icenciátus" 
gondozza a nyájat. Ezenkívül még egy mester12 kép
viseli a katolikus egyházat, Kisszöllősön. Sokkal jobb 
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helyzetben vannak a protestánsok: 18 prédikátor és 
mester működik a területen. 

Igaz ugyan, hogy már a XVI. század elején tartott 
veszprémi zsinat elrendelte az anyakönyvek vezetését, 
mégis mindössze a felsoiszkazi plébános vezeti. Igen 
nagy kár, hogy ez is elveszett; mai anyakönyvei 1720-
tól vannak meg. 

A látogatás alaposan megvizsgálja a templomokat. 
Már azok szerkezete is elárulja, hogy a katolikus temp
lomot vették át. Erre utal a szentély, a sekrestye, az 
oltárkép. Mindössze a csöglei és a felsoiszkazi templom 
van jó állapotban. 16 községben áll a templom boltozott 
szentélye, tornya, de a hajó deszkamennyezetű. Rég el
pusztult Vaszar, Tüskevár, Kovácsi, Tapolcafő, Gyimót, 
Teszér és Vanyola egyháza. Nyaradon is csak az alapok 
találhatók meg. Szalmafedelű a csőszi, a vecsei és a ta
kácsi. Az ajkait, a csótit és a takácsit a tatárok égették 
föl a háború alatt. Egyáltalán nem volt Bödögén, Mi-
hályházán és Középiszkázon. A devecseri katolikusok 
a vár egyik termében, a protestánsok pedig egy pa
rasztház jellegű épületben jönnek össze. Mivel a va-
nyolai is már régen összedőlt, a vallásgyakorlatot ab
ban az elhagyott parasztházban tartják, ahol a prédiká
tor is lakik. 

Még a templom védőszentje is feledésbe ment a 
legtöbb helyen. A mezőlakiak azonban emlékeznek rá, 
hogy Szűz Mária születésének' ' a tiszteletére szentel
ték templomukat; a gyimótit meg Szent Andráséra . " 
Mindkét helyen megtartják a búcsúnapot i r> is. 

A dabronyiak tudni vélik, hogy Kinizsi Pál építtette 
számukra az Isten-házát. A nehéz időkben is építenek 
templomot: Polányban 1657-ben, Alsóiszkázon 1673-
ban, a dákait meg 1697-ben tatarozzák és adnak neki 
új tetőzetet. 

A temető általában a templom mellett található; csak 
a polányi van a falun kívül egy domboldalban. A nagy-
szöllösinek és a nórápinak valamikor téglakerítése"' 
volt, de mostanra már pusztán az alapok vannak meg. 
Talán elhordták házépítéshez? A felsoiszkazi ugyancsak 
tégla, és épségben is van. Találunk palánk- és sövény
kerítést is. A legtöbb helyen azonban kerítetlen. A 
vaszari szétzilálódott, a nyárádi összevissza, a vanyolai 
elhanyagolt. 

A harangok szava rendületlenül hívja az élőket és 
siratja a holtakat. Hol a megmaradt toronyban, hol a 
gerendákból összeácsolt haranglábon függenek ezek a 
kicsiny harangok. Egyedül a csöglei „közepes nagy
ságú". A harangláb hol a templom mellett, hol a teme
tőben található, esetleg a falu közepén. A nagyszöllő-
sieknek két harangja is van: egyik a toronyban, a má
sik meg haranglábon. A tüskeváriak biztos helyen 
rejtegetik, biztonságosabb időkre számítva. Általában 
nincsenek megáldva; csak a felsoiszkazi és a kisszöl-
lősi: a Mindenszentek, illetve Szent Márton tiszteletére. 

A protestánsok kezén lévő templomokból kitették az 
oltárt, de a legtöbb helyen megvan az oltár alapja. A 
szószék általában fából, esetleg sárból készült. Egyet
len kóruson sem található orgona. 

A katolikusnak maradt templomok közül különösen 
gazdag a felsoiszkazi. Van aranyozott ezüstkehely, két 
miseruha, palást, vászonnemű, hímzett kendők. Van 
keresztelőkút és körmeneti zászló. Az Oltáriszentséget 
az evangéliumoldalon lévő falmélyedésben (paszto-
fórium) őrzik. Kielégítő a helyzet a filiákban is. Érde
kes, hogy a vaszariak ezüst-, a tüskeváriak aranyo
zott ezüstkelyhét és a nyárádiak ezüstpoharát a pápai, 
illetve a sümegi várban tartják. Az mégiscsak bizton
ságosabbnak tűnt. Templomi zászló van Devecserben 
(négy is), Felső- és Alsóiszkázon, Kisszöllősön, Csőszön 
és Tüskeváron. Mindössze két templomban találunk 
ruhásládát. 

A protestánssá lett templom fölszerelése nagyon 
egyszerű, szegényes. Az úrvacsorához ónedények, né
hány egyszerű szőnyeg, csótár, abrosz és kendő. Per
sze ez sincs mindenütt. 

A templomok fönntartásáról a híveknek kellett gon
doskodniuk, hiszen biztonságot jelentő anyagi alap alig 
néhány helyen állt rendelkezésre. 5—8 hold között vál
tozott; egyedül Vaszaron van 19 hold. A földet a hívek 
művelik meg. Készpénzt csak az iszkázi plébánián je
gyez föl a vizitátor, amit 10% -os kamatra helyeztek ki 
a híveknél.17 

A lelkipásztorok anyagi helyzete ugyancsak szegé
nyes. Lakást a közösség biztosít nékik a paplakban. 
Jövedelmük a plébániai földek hozamából és a stó-
lából18 állott. A paplak nagyon változatos képet mutat. 
A nyárádi csak egy szűkös kunyhó, míg a dabronyi 
nyomorúságos állapotban van, a teszéri rozoga. Találni 
alkalmas, eléggé alkalmas, úgy-ahogy megfelelő, elég
gé kényelmes épületet. Az iszkázi jó beosztású, a csög
lei jó karban lévő. Vanyolán nincs, a prédikátor egy el
hagyott parasztházban lakik. Egyedül Vaszaron épül új 
paplak. 

A papföld a legtöbb helyen 2 —4 hold, esetleg 6—8, 
néhány helyen 16—18 hold. Általában kaszáló is tarto
zik hozzá, ami néhány szekér szénát hoz. A földet a 
hívek munkálják meg: három alkalommal megszánt
ják őszi alá, bevetik, learatják és behordják. A vető
magot mindig a használó lelkipásztor biztosítja. A ré
tet levágják, a szénát összegyűjtik és behordják. Ha a 
plébániának nincs saját birtoka, akkor a templom
földből adnak. Mindenütt van párbér: a családos gazda 
általában fél mérő19 gabonát ad és készpénzben 12 
dénárt, özvegyek és földnélküliek a felét fizetik. Tü
zelőről is gondoskodnak mindenütt. Tüskeváron tizen-
hatodot adnak. Szegényes a stóla is. Keresztelésnél ál
talában 1 kenyér és 1 tyúk, esetleg a keresztszülőktől 
1 — 1 dénár. Devecserben ez megváltható 25 dénáron, 
Kovácsiban pedig 12-n. Avatásnál 4—5 dénárt adnak. 
Esketésnél a legtöbb helyen 25 dénár a stóla, de Csög-
lén csak 15, míg Mezőlakon 50. A temetés általában 12 
dénár, de Tüskeváron és Iszkázon semmit nem adnak. 
Vaszaron és Devecserben említés történik a virrasztás
ról: 12, illetve 25 dénár. 

Még siralmasabb a mesterek jövedelme. A kisszöllősi 
parasztházban lakik; a napi imádkozásért és harango-
zásért kap házankint 1 mérő gabonát és 5 dénárt, a 
falutól 3 szekér tűzifát, a falu malmától másfél mérő 
gabonát, meg a gyerekek tanításáért 1 forintot. A bö-
dögei mester 5 mérő gabonát kap, 5 forintot és 1 hold 
szántót, meg 1 szekér szénát. Egyébként az az általá
nos gyakorlat, hogy a felét kapja, mint a pap. Ók is 
kapnak mindenütt elegendő mennyiségű tűzifát. 

Nem beszél a jegyzőkönyv a nép szellemi életéről: 
se kultúrájáról, se a valláserkölcsről. Valószínűleg nem 
járunk messze az igazságtól, ha föltételezzük, hogy nem 
állt az valami nagyon magas szinten. 

Végezetül szabadjon felhívni az Olvasó figyelmét a 
pápai főesperesség 50 évvel későbbi keltezésű össze
írására.20 Az összehasonlítás további értékes követ
keztetésekre ad lehetőséget. 

A Veszprém megyében lévő Pápai Főesperes
ség templomainak és plébániáinak vizitációja, 
amit az Úr megtestesülésének 1698. évében jú
nius 3. és 12. között végzett a Császár és Király 
Őfelsége rendelete és Keresztély Ágost szász 
herceg stb. s egyben győri püspök, a mi dicső 
Főpásztorunk különleges megbízatása alapján 
Mikos Ferenc győri kanonok, a nevezett pápai 
főesperesség főesperese a következők szerint. 

A Szentháromság nevében a hozzám legköze
lebb lévő faluban kezdtem el az egyházlátogatást 
a szent és apostoli római katolikus Anyaszent
egyház üdvére. 
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VASZAR MEZZÖ LAK 

Június 3-án érkeztem meg ebbe a Veszprém 
megyében lévő és a győri püspökséghez tartozó 
faluba: Vaszarra és meglátogattam annak egyhá
zát. Senki nem tudja, hogy melyik szentnek a 
tiszteletére szentelték, mivel maga a templom 
régen tönkrement. Csak a romjai vannak meg 
a szétzilálódott temetővel együtt. A temetőn kí
vül látható valami nagyon régi kápolnarom. 

A templomnak van egy gerendákra függesz
tett kis harangocska ja a falu közepén. Van aztán 
egy aranyozott ezüstkehely, amit jelenleg Pápán 
őriznek. Van még két, csótárnak nevezett kárpit. 
Aztán ugyancsak két terítő. A templom közelé
ben, attól északra egy tagban van 9 hold föld. 
Ettől nem messze egy újabb hold: ennek felső 
szomszédja egy bizonyos Öri nevezetű, alsó 
szomszéd pedig Büki István. Aztán 1 hold van a 
Horgasban,21 másik a Szi/asban, harmadik a 
Nyár-fülde-dülüben, negyedik a Csere-járóba. 
Aztán a Pap rété melyet 4 hold, а Répa-dülübe 
egy hold. Ezeken kívül van még két kaszáló. 
Egyéb semmi. 

Most épül alapjaiból a paplak. Ennek se szán
tója, se rétje nincs. A plébániát a mintegy 52 
éves, katolikus Horváth Mihály licenciátus ve
zeti; mostanában iktatták be. 

Amíg a falu bírta magát, a következő fizetést 
adták neki: egész hely2 után fél mérő búzát és 
fél mérő rozsot; fél hely után negyed mérő búzát 
és negyed mérő rozsot. A zsellér negyed mérő 
terményt adott. A közösségtől kapott egyben 
10 forintot. Ezenkívül az imént említett földekből 
megszántottak neki évente 6 holdat, bevetették 
a lelkipásztor által adott őszi vetőmaggal, learat
ták és behordták neki. Ugyancsak lekaszálták 
neki az említett rétet, összegyűjtötték és behord
ták a szénát. 

Mivel azonban a falu nagyobbik részében el
pusztult, a lakosság egyik része jelenleg is kuny
hókban, másik része meg föld alatti üregekben 
és pincékben húzza meg magát az idők mostoha-
sága miatt, ezért amíg a falu vissza nem nyeri 
eredeti jómódját, a mostani licenciátus nem a 
telkek szerint kapja fizetését, hanem a házaspá
roktól kap évente fél mérő terményt és 12 dénár 
készpénzt; a házas zsellérektől és az özvegyektől 
pedig 12 dénárt. Ugyancsak megszántanak néki 
az egyház földjéből 6 holdat, bevetik azt a licen
ciátus által adott őszi maggal, learatják és be
hordják néki. Levágják az említett kaszálót, ösz-
szegyűjtik és behordják azt a hi vek lelkipászto
ruknak. Minden fogattal bíró hoz egy kocsi tűzi
fát. Mivel a faluban se iskola, se mester nincs, 
maga a licenciátus lát el minden feladatot a lehe
tőségek szerint. 

Az említett licenciátus stólája a következő: ke-
resztelésnél kap 1 tyúkot, 1 kenyeret , a kereszt
szülőktől pedig 1—1 dénárt; avatásnál 5 dénárt; 
esketésnél 25 dénárt; temetésnél 12 dénárt; teme
tési beszédért 25 dénárt; a halott melletti éjszakai 
virrasztásért 12 dénárt. 

A plébánián 86 katolikus és 53 nem katolikus 
lélek van. 

Június 4-én látogattam meg a Veszprém me
gyében különböző pápai nemes urak birtokában 
lévő Mezző Laki egyházat. Eléggé elöregedett, 
de közben zsindellyel fedték be. Szentélye bolto
zott, hajója pedig deszkamennyezetű. A kórus 
fából, a szószék kőből van. Ez azonban és a sek
restye eléggé romos. Oltár nincs. A kőtoronyban 
van egy harangocska. Maga a templom a Boldog
ságos Szűz Mária születésének a tiszteletére van 
szentelve. Temetője sövénnyel kerített . A búcsút 
a védőszent ünnepén tartják. 

A templomnak van egy nem aranyozott ezüst-
kelyhe réztányérkával . Van 2 hímzett selyem
kendő, 2 terítő, 2 szőnyeg és 1 csótár. Egyébként 
se szántó, se rét, se egyéb javadalom. 

A paplak eléggé alkalmatos. Van hozzákapcsolt 
kert és egy tagban 18 hold szántó: pap fűidéinek 
hívják. Aztán van az Alsó-telekben 2 hold. Van 
egy négy kocsinyi szénát adó rét. A plébániát 
a mintegy 50 éves kálvinista prédikátor, Bátori 
Mihály vezeti. 

Javadalma: minden szántóval bíró házaspár 
ad természetben 1 mérő terményt és 12 dénár 
készpénzt. A szántóval nem rendelkező jobbá
gyok negyed mérőt és 12 dénárt, a nem házasok 
pedig 12 dénárt fizetnek. Megszántanak néki há
romszor 3 hold földet, bevetik azt az általa adott 
őszi vetőmaggal, learatják és behordják. Az em
lített kaszálót ugyancsak levágják, összegyűjtik 
és behordják a hívek. Hoznak elegendő mennyi
ségű tűzifát. 

A prédikátor stólája: keresztelésnél 1 kenyér 
és 1 tyúk, a keresztszülőktől pedig 1 — 1 dénár; 
avatásnál 4 dénár és 1 kenyér; esketésnél 50 dé
nár; temetésnél 12 dénár, halotti beszédért 25 
dénár. 

A falu egész telkes lakóinak a száma 31. Min
denki akatolikus. 

A plébániának van egy filiája: B É K Á S . 
5 jobbágy lakik benne. Talján Sándor nemzetes 
úr birtoka. Se templom, se paplak nincs. A pré
dikátor fizetése és stólája mindenben ugyanaz, 
mint Mezző Lakon, kivéve a szántást és a ka
szálást. 

NYÁRÁD 

Ugyanaznap jutottam el a Veszprém megyében 
lévő és a pápai váruradalomhoz tartozó faluba: 
Nyaradra. Megvizsgáltam a már rég összeomlott 
templomot, aminek csak az alapjai vannak meg. 
Megnéztem az összevissza temetőt is. A falu kö
zepén gerenda haranglábon függ az egyetlen 
harang. 

A templomnak van egy ezüstpohara, amit je
lenleg Pápán őriznek. Van egy arannyal hímzett 
selyemkendő, meg 4 terítő. Aztán 5 hold szántó 
és egy kb. 5 kocsinyi szénát termő rét. Egyéb
ként semmi. Hogy melyik szent tiszteletére épült 
a templom, semmit nem tudni róla. 

A paplak egy nagyon szűkös kunyhó; a 
mintegy 65 esztendős kálvinista prédikátor, Har-
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sányi Lajos lakja. Azt mondják, hogy a paplak
nak se szántója, se rétje nincs. 

A prédikátor fizetése: minden jobbágy ad fél 
mérő terményt és 12 dénárt készpénzben. Föld
nélküliek negyed mérőt adnak. Évente megszán
tanak őszi alá az egyház földjeiből 3 holdat, a 
prédikátor vetőmagjával bevetik, learatják és 
behordják. Hasonlóan lekaszálják az egyház rét
jét, összegyűjtik és behordják a szénát. Mindenki 
tartozik hozni 1 kocsi tűzifát. 

Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk; 
avatásnál semmi; esketésnél 25 dénár; temetés
nél 12 dénár, temetési beszédért 13 dénár. 20 la
kott ház van, mindenki akatolikus. 

Két leányegyház tartozik a plébániához: a né
hány pápai nemes birtokában lévő Mihályháza és 
Derecske, mindkettő Veszprém megyében. 
D E R E C S K E teljesen elhagyatott. M I H Á L Y 
H Á Z A N is mindössze 6 lakott ház van, egyetlen 
katolikuson kívül mindenki akatolikus. E két 
faluban se templom, se paplak, se semmiféle 
szántóföld nincs. 

A prédikátor fizetése és stólája teljesen ugyan
az, mint föntebb Nyaradon; mégis annyi különb
séggel, hogy a sajátjukból vetnek be 1 holdat a 
prédikátornak az általa adott vetőmaggal, azt 
learatják és behordják. 

ALÀSONY 

Ugyanaznap látogattam meg a Veszprém me
gyében több pápai nemes úr birtokában lévő 
Alásony szalmatetős egyházát a falu közepén. 
Szentélye boltozott, a többi része deszkameny-
nyezetű. A szószék földből van. A templom mel
letti fa haranglábon függ egy kicsiny harang. A 
temető kerítetlen. Van 3 terítő és 1 kendő, egyéb 
semmi. 

A paplak úgy-ahogy megfelelő. Nincs hozzá 
szántó vagy kaszáló. A földesurak jóvoltából van 
4 hold földje. Hasonló módon van egy kaszáló a 
padári határban. 

A prédikátor fizetése: a jelzett földekből éven
te megszántanak néki 2 holdat: az egyiket őszi
vel, a másikat tavaszival vetik be (a magot a pré
dikátor vagy a mester adja), learatják és behord
ják. Hasonlóképpen lekaszálják a hívek a neve
zett rétet, összegyűjtik és behordják. 

A faluban lutheránus mester van, akinek nincs 
más feladata, mint hogy temessen, vezesse az 
éneket és végezze a napi imádságot. 

Fizetése: a szántóval rendelkezők adnak néki 
fél mérő terményt és 6 dénár készpénzt. A szán
tóval nem rendelkezők negyed mérőt és 6 dénárt 
adnak. Hasonlóképpen fizetnek a mesternek is. 
ö a temetésért 12 dénárt, a temetési beszédért 
3 dénárt kap. 

A prédikátor stólája: keresztelésnél kap 1 ke
nyeret, 1 tyúkot és a keresztszülőktől 1—1 dé
nárt; avatásnál 4 dénárt és 1 kenyeret; esketés
nél 25 dénárt; temetésnél és gyászbeszédért 15 
dénárt. A fogattal bírók hoznak 1 kocsi tűzifát. 

25 lakott ház van. 9 katolikus él a plébánián, 
a többiek valamennyien akatolikusok. Nem tud
ni, hogy ezt a templomot melyik szentnek a tisz
teletére emelték. 

DOBRON 

Ugyanaznap jöttem a pápai pálos atyák birto
kában lévő Veszprém megyei Dobron nevű falu
ba, hogy megvizitáljam templomát. Azt tartják 
róla, hogy Kinizsi Pál építtette alapjaiból. Nem 
tudni, hogy melyik szent tiszteletére emelték. 
Boltozott szentélyében megvan az oltár kőalapja, 
de oltár nélkül. A szószék kőből, a kórus fából 
készült, de ez félig-meddig tönkrement. Maga a 
templom deszkamennyezetű, egészében zsinde-
lyezett. A sekrestye romos, a torony kőből való. 
A temetőnek semmiféle kerítése nincs. Fölszere
lése 2 térítőből áll; se egyházi ruha, se semmi 
egyéb fölszerelés nincs. Bizonyos örökségből van 
a Ligetben 9 hold szántó. 

A paplak egy nyomorúságos kunyhó, amiben 
nem lakik senki. Van azonban 16 hold szántója. 
Ebből 12 egy tagban van a Tormás-telekben, a 
többi 4 meg a Poklos-telekben. Van még 1, három 
kocsi szénát termő rétje. A nevezett földek 
műveletlenek. Jelenleg nincs lelkipásztor a plé
bánián. 

Valamikor a következő javadalma volt a pré
dikátornak: a nevezett földekből évente megszán
tottak három alkalommal 4 holdat, a prédikátor 
által adott maggal bevetették, learatták és be
hordták. Ugyanígy lekaszálták a rétet, összegyűj
tötték és behordták. Aztán minden egész telkes 
gazda adott évente 1 mérő gabonát természetben 
és 12 dénárt készpénzben. A fél telkes fél mérőt 
és 12 dénárt; a zsellér pedig negyedet és 12 dé
nárt. 

12 lakott ház van. A 10 katolikuson kívül min
denki más akatolikus. 

Stóla: keresztelésnél adnak 1 kenyeret és 1 
tyúkot, a keresztszülők meg 1—1 dénárt; ava
tásnál 4 dénárt és 1 kenyeret; esketésnél 25 dé
nárt; temetésnél 12 dénárt, gyászbeszédért 25 
dénárt. 

CZÖGLYE 

Június 5-én látogattam meg a Veszprém me
gyében, bizonyos praedialisták birtokában lévő 
Czöglye (!) falu egyházát. Kívül-belül egyaránt 
jó karban van; zsindelyezett. Nem tudni, melyik 
szent tiszteletére épült. Szentélye bolthajtásos. 
Oltára nincs, csak az oltár kőalapja látható. Kő
ből van a szószék. Gerendákból épített kettős 
kórusa van. A templom hajója deszkamennye
zetű, a torony meg kőből való. Sövénnyel kerí
tett temetőjében gerenda haranglábon egy köze
pes nagyságú harang függ. Van 1 kendő, 1 terítő, 
2 közönséges kárpit, 1 ónkancsó 1 tányérkával. 
Van aztán 6 hold szántó: kettő a temető mellett, 
harmadik a Hosszú- negyedik a Kózép-dű/őben, 
ötödik a Marczallya-járóban, hatodik a Kés-dülő-
ben. Volt egy rétje is, ami manapság már elnáda-
sodott, így használhatatlan. 

A jó karban lévő paplakot Veres Marty Mihály 
prédikátor lakja. Ehhez se szántó, se rét nem tar
tozik. 

Fizetése: a nevezett egyházi földekből meg
szántanak neki 3 holdat, a prédikátor által adott 
őszi vetőmaggal bevetik, learatják és behordják 
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maguk a hívek. Mivel a plébániához még másik 
négy falu tartozik leányegyházként, így a prédi
kátor fizetése 25 mérőnyit tesz ki összesen innen 
meg a filiákból. Készpénzt itt is, meg a filiákban 
is 15 dénárt kap házankint. 

Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk, meg 
a keresztszülőktől 1—1 dénár; avatásnál 4 dénár; 
esketésnél 15 dénár; temetésnél 12 dénár, gyász
beszédért 3 dénár. A filiákban ugyanezt kapja. 
Minden fogatos hoz 1 kocsi tűzifát. 

22 lakott ház van itt. A filiákban pedig: Kis és 
Nagy Piriten, Egerallyán és Adorjánon összesen 
15. Itt és a filiákban az egyetlen katolikuson kí
vül mindenki akatolikus. 

FÖLSŐ ISZKÂZ 

Ugyanaznap látogattam meg a Mindszentek 
tiszteletére szentelt, a pozsonyi klarissza apácák 
birtokában Fölső Iszkázon lévő templomot, 
Veszprém megyében. A templom jó karban van. 
Boltozott szentélye közepén áll a kőoltár a 
Mindenszentek képével. A hajó deszkázott meny-
nyezetű. A déli oldalon egy majd később fölépí
tendő oltár kőalapja van. Szószéke kőből, kórusa 
fából és deszkából. Az evangéliumoldalon a falba 
vésve van az Oltáriszentség őrzésére szolgáló 
alkalmas és megfelelően díszített hely. Van ke-
resztkút és anyakönyv is. A templom mindkét ol
dalán van egy-egy jól boltozott kápolna. Oltár 
még nincs bennük, csak azok kőalapja. A kőből 
épített toronyban található a Mindenszentek 
tiszteletére öntött régi harang. A temető fallal 
kerített, a templom maga zsindelyezett. A búcsút 
a védőszent ünnepén tartják.23 

Fölszerelése a következő: egy aranyozott 
ezüstkehely ugyancsak aranyozott ezüsttányér
kával. Két miseruha stólával és manipulussal: 
az egyik fekete, a másik meg fehér bársony. Egy 
szakadozott miseing a vállkendőjével. 2 öv, 2 
antipendium (ezek egyike sárga selyem), 1 kar
ing, 1 misekönyv, 1 oltárkő, 1 vélum, 2 kendő 
(az egyik arannyal átszőtt, a másik török), 3 terí
tő, 2 palla, 1 kehelykendő, 1 kehelyabrosz, 1 
kéztörlő kendő, 2 csengettyű, 2 ónkancsó ón-
tányérkával, 1 körmeneti zászló (az egyik oldalán 
a Mindenszentek, a másikon meg Szent István 
király képével), 4 fa gyertyatartó, 1 feszület. 
Vannak szent olajok, de az olajosszelence a plé
bános úré. 

A templom javadalma: Tornaj Imre végrende-
letileg hagyott 5 hold földet: egy a Kerik-
harasztban, kettő az Erdőharaszt-dűlőben, egy a 
Tiloserdőn, egy meg a Tokajhatár Gólya nevű 
telekben. Aki ezeket használja, holdankint fizet a 
templomnak egy mérő gabonát. Van a híveknél 
kamatra kihelyezett 40 tallérja. Évente egy tal
lér kamatot fizetnek 10 talléronkint. 

A paplak jó beosztású; van két, sövénnyel ke
rített kertje, 16 hold szántó és 1 kis rét. A 
Somlón van egy szőlő, amit a hívek művelnek 
meg. 

A plébános úr javadalma: évenkint megszánta
nak néki három alkalommal 2 hold földet, elve
tik őszivel (a vetőmagot a plébános úr adja), le
aratják és behordják. A nevezett rétet levágják, 

az innen származó szénát összegyűjtik és be
hordják. Minden, szántóval bíró gazda ad fél 
mérő terményt és 20 dénárt készpénzben. A 
szántóval nem bírók negyed mérőt és 10 dénárt 
adnak, az özvegyek pedig ötöt. Tizenhatodot kap 
a terményekből. Egy zsellér van, aki évente 1 
kappant és 50 dénárt fizet. Minden fogattal bíró 
házaspár hoz 1 kocsi tűzifát. 

A plébános úr stólája: keresztelésnél 1 kenyér 
és 1 tyúk, avatásnál 5 dénár, esketésnél 25 dénár, 
temetésnél semmi, gyászbeszédért 25 dénár, 
szentmiséért 25 dénár. 

14 egész hely van a faluban. 1 beszármazott 
akatolikuson kívül mindenki más katolikus. 

A plébániát tisztelendő Fekete Gergely úr ve
zeti, mintegy 45 éves. Bölcseletet és 3 év teoló
giát végzett pazmanita; magyar. Hívei dicsérik 
életvitele miatt, és hogy jól és mindenféle huza
kodás nélkül végzi egyházi teendőit. 

Jelenleg nincsen mester a plébánián, pedig is
kola van, nincs viszont fölszerelése. A mester 
fizetése ez: minden szántóval bíró házas ad ne
gyed mérő gabonát és 5 dénárt. A szántóval nem 
rendelkezők nyolcad mérőt és fél garast fizetnek. 
Harangozásért a tizedszedés idején kap páronkint 
1—1 kéve gabonát. Temetés, harangozás, virrasz
tás címén kap 17 dénárt. A közösség ad neki 
2 kocsi tűzifát. 

Négy falu tartozik hozzá leányegyházként; és
pedig: Közép Iszkáz, Alsó Iszkáz, Csősz és Kis 
Szőlős. 

ALSÓ ISZKÁZ 

Ugyanaznap látogattam meg Veszprém megyé
ben nemes Martonfay István nemzetes úr birto
kában lévő Alsó Iszkáz templomát. Szent Miklós 
püspök-hitvalló tiszteletére szentelték, búcsúját 
a védőszent napján24 ünneplik. A templom néhai 
Horváth Miklós úr és a lakosság buzgóságából 
és adományaiból épült 1673-ban. Zsindelyezett, 
egészében boltozott. Kőoltárán a védőszent képe 
látható. Kőtornyában van a nem megáldott és 
nem valami nagy harang. Kórusa fából, szószéke 
kőből. A temetőt karókkal kerítették. 

A templom fölszerelése: volt egy aranyozott 
ezüstkehely ugyanilyen tányérkával, amit azon
ban mintegy öt esztendeje az akkori plébános, 
Pongrácz Ádám magával vitt a veszprémi egy
házmegyében lévő Igáira. Ugyancsak elvitt egy 
oltárkövet is. Hogy aztán onnan hová került a 
kehely, a tányérka meg az oltárkő, azt csak az 
Isten tudja. Talán meg kelle kérdezni az ügyben 
az egyházmegye püspökét. Pillanatnyilag van a 
templomnak egy piros quinett miseruhája stólá
val és manipulussal. 1 öv, 1 miseing vállkendő-
vel, 1 karing, 3 arannyal hímzett és 3 török 
kendő, 2 kehelykendő, 1 kehelyabrosz, 1 mise
könyv, 4 terítő, 1 antipendium valami erős török 
anyagból, 1 csengettyű, 1 kis festett vászonkendő 
a szószékre. Van aztán egy láda a ruhák és a föl
szerelés tárolására. 4 pirosra festett fa gyertya
tartó. 2 körmeneti zászló: az elsőn egyik oldalt 
Szűz Mária, másik oldalán meg Szent Zsuzsanna 
képével; a másikon meg egyik oldalt ugyancsak 
Szűz Mária képe, másik oldalt meg Szent Miklós 
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püspök-hitvalló képe látható. Van még 2 onkan
csó ugyancsak óntányérkával . 

Javadalma nincs; van viszont 57 tallér kihe
lyezett pénze a híveknél. 10 talléronkint fizetnek 
1 tallér kamatot. 

A plébános úr fizetése és stólája ebben a filiá-
ban is ugyanaz, mint föntebb Felső Iszkázon. 
Mindenki katolikus. Egyébként 19 lakott ház van 
a faluban. 

KÖZÉP ISZKÂZ 

Még ugyanaznap átjöttem a föntebb nevezett 
Martonfay István nemzetes úr birtokában lévő 
Veszprém megyei faluba: Közép Iszkazra. Se 
templom, se paplak nincs. 

A plébános úr fizetése és stólája mindenben 
ugyanaz, mint Felső Iszkázon; mégis annyiban 
eltér attól, hogy nem őszi, hanem tavaszi alá 
szántanak az itteni hívek 2 holdat, amit el is vet
nek a plébános úr által adott vetőmaggal. Learat
ják és behordják a termést. 5 lakott ház vala
mennyi lakója katolikus. 

KIS SZÖLÖS 

Ugyanaznap vizitáltam a kisszőlősi egyházat. 
Veszprém megyében van, a pozsonyi klarissza 
apácák birtokában. A templom Szent Márton püs
pök-hitvalló tiszteletére szentelt. Zsindelyezett, 
egészében bolthajtásos, mindenben megfelelő. 
A temetőt sövénnyel kerítették. Különböző ké
pekkel díszített oltára van. A szószék kőből, a 
kórus fából készült. Kőtornyában a védőszent 
tiszteletére szentelt harang függ. 

Az egyház fölszerelése és javadalma a követ
kező: van egy aranyozott rézkehely aranyozott 
réztányérkával, 2 kehelyabrosz, 1 kehelykendő, 
1 burza, 2 palla, 7 kendő, 3 oltárterítő, 1 piros 
selyemkendő, 1 különféle színre hímzett anti-
pendium, 1 különféle színekkel és arannyal hím
zett selyem miseruha stólával, manipulussal és 
övvel, 1 miseing vállkendővel, 1 karing. Aztán 
van egy nagy hímzett török selyemkendő és 
3 kisebb hímzett kendő. Van még 1 misekönyv, 
1 fafeszület, 4 fa gyertyatartó; 2 kisebb kendő, 
hogy a pap mise közben megtörölhesse az ujjait. 
Aztán egy rézedény a szenteltvíznek. 2 onkancsó 
ugyancsak óntállal. 1 csengettyű, 1 oltárkő, 1 
körmeneti zászló. Ennek egyik oldalán a Boldog
asszony, másik oldalán meg Szent Miklós püs
pök-hitvalló képe látható. Van 1 hold föld a 
Hosszú-völgyben, meg egy két kocsinyi szénát 
hozó rét. 

Ennek a filiális templomnak nincs másféle java
dalma, mint a különféle hagyatékokból származó 
és a híveknek kölcsönbe kiadott 30 forintja, ami 
után évente 3 forint kamatot fizetnek. 

A templom búcsúját a védőszent ünnepén2 5 

tartják. 
A plébános úr fizetése és stólája mindenben 

megegyezik Felső Iszkázéval; mégis annyi elté
réssel, hogy a nevezett rétet a hívek lekaszálják 
és beszállítják a plébános úrnak. 

Van saját mesterük, a katolikus Toronyi János. 

Mivelhogy a faluban nincs iskolaépület, meg 
paplak se, ezért a mester egy elhagyott paraszt
házban lakik. Fizetése: a harangozásért és a napi 
imádkozásért kap házankint negyed mérő gabo
nát és 5 dénár készpénzt. A falu malmától más
fél mérőt kap. A falu ad neki 3 kocsi tűzifát. 
Minden gyerek tanításáért 1 — 1 forintot kap. 

Jelenleg 23 lakott ház van; mindenki katolikus. 

CSŐSZ 

Még ugyanaznap meglátogattam a pozsonyi 
klarissza apácák Veszprém megyei birtokában 
lévő Csősz falu templomát. Mindenszentek tiszte
letére emelték. Szalmával fedett, egészében bol
tozott. Oltárképe Krisztus Urunk keresztről való 
levételét ábrázolja. Szószéke kőből, kórusa fából 
való. Kőtornyában egyetlen kicsiny harang függ. 
A temető sövénnyel kerített. A búcsút a védő
szent ünnepén tartják. 

Jövödelme és fölszerelése a következő: van 
egy aranyozott ezüstkehely ugyanilyen tányér
kával, 1 kehelyabrosz, 2 kehelykendő, 3 palla, 
1 burza, 2 arannyal átszőtt és 1 egyszerű selyem
kendő, 1 terítő, 2 kendő, 1 fehér selyem miseruha 
stólával, manipulussal és övvel, 1 miseing váll
kendővel, 1 karing, 1 misekönyv, 1 feszület, 4 fa 
gyertyatartó, 1 színes antipendium, 2 onkancsó 
ugyancsak óntányérral, 1 láda a fölszerelés táro
lására. Se szántója, se rétje nincs. Van 42 tallérja 
a híveknél kölcsönbe kiadva; 10 talléronkint 
fizetnek kamatba egyet. Van aztán még egy kör
meneti zászló is: egyik oldalán Szent László ki
rály, a másikon meg a Mindenszentek képe lát
ható. 

Se paplak, se iskola nincs, de még mester se. 
A plébános úr fizetése és stólája mindenben meg
egyezik a fentebb Felső Iszkáznál írottakkal. 
Mindenki katolikus. 

TÜSKEVÁR város 

Június 6-án érkeztem meg Tüskevárra. A győri 
püspökséghez tartozik Veszprém megyében. A 
plébániatemplom régen elpusztult, csak a falak 
állanak. A templom földjeit és rétjeit a pálos 
atyák birtokolják, mivel ez a templom valamikor 
az ő birtokukon épült. Nem tudni, hogy kinek 
a tiszteletére szentelték. 

Azt mondják, hogy a templomnak már régtől 
fogva nem volt se fölszerelése, se egyházi ruhái, 
se javadalma. Nemrégiben vettek a hívek saját 
költségükön egy aranyozott ezüstkelyhet ugyan
ilyen tányérkával , valamint a misézéshez szük
séges többi fölszerelést is. Az idők mostohasága 
miatt azonban mindezt nem itt tartják, hanem 
Sümegen őrzik. Van még ezenkívül egy nemrégi
ben vett és biztos helyen őrzött harangjuk is, 
amit még nem áldattak meg. Ugyancsak Süme
gen van elhelyezve 4 körmeneti zászlajuk. 
Egyébként aztán semmi másuk nincs. 

A paplak úgy-ahogy megfelelő. Jelenleg Babos 
János katolikus licenciátus lakik benne. Itt szok
ta végezni teendőit. A paplakhoz semmiféle szán
tó vagy rét nem tartozik. 
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A licenciátus javadalma: a hívek megszánta
nak neki évente a Kis Genyő-i határban az otta
ni templom földjeiből két holdat, bevetik a licen
ciátus által adott őszi vetőmaggal, learatják és 
be is hordják. Hasonlóan megszántanak egy hol1 

dat tavaszi alá, ezt is learatják és behordják. 
A romtemplom rétjét Genyőben ugyancsak le
kaszálják, összegyűjtik és behordják a hívek. 
Minden, szántóval bíró jobbágy ad évente ter
mészetben egy fél mérő gabonát és 20 dénárt 
készpénzben. A szántóval nem rendelkezők ne
gyedet és 25 dénárt fizetnek. Fogatosok hoznak 
1 kocsi tűzifát. 

A licenciátus stólája: keresztelésnél 1 kenyér 
és 1 tyúk, avatásnál 5 dénár, esketésnél 25 dénár, 
temetésnél semmi, búcsúztatóért 25 dénár. 

Mind borból, mind a terményekből kap tizen-
hatodot. Jelenleg se iskola, se mester nincsen. 

18 lakóház van a városban, mindenki katolikus. 
Van egy filialisa: K I S G E N Y Ö (!), ugyan

csak a győri püspökséghez tartozik Veszprém 
megyében. A templomnak nagyon régtől csak a 
romjai vannak meg. Nem tudni, hogy kinek a 
tiszteletére épült. Nagyon régi a temető. Se föl
szerelés, se javadalom nincs, kivéve mégis a 8 
hold egy tagban lévő szántót és 1 rétet. 

A licenciátus fizetése és stólája ugyanaz, mint 
föntebb Tüskeváron. 11 lakott ház van, mindenki 
katolikus. 

NAGY SZÖLÖS 

Ugyanaznap vizitáltam meg a nagyszőlősi 
templomot. A falu Veszprém megyében van, 
Zichy Imre gróf úr birtoka. A falun kívül egy 
kis dombocskán áll a Szent György vértanú tisz
teletére szentelt templom. A katolikusok a védő
szent napján26 szokták megtartani a búcsút. 

A templom nagyjából rommá lett. A bolthaj
tásos szentélye még úgy-ahogy megvan. Van kő
ből való oltáralap és szószék. Kórusa teljesen 
összeomlott, hiányzik a hajó mennyezete is. Kő
tornyában egyetlen harangocska függ, míg egy 
másik a falu közepén lévő haranglábon van. A 
temetőnek valamikor falkerítése volt, ennek 
azonban ma már csak az alapjai látszanak. Semmi 
más fölszerelése nincs, mint egy kehely gyanánt 
szolgáló pohár, aminek az alsó része rézből van, 
teteje meg ezüstből. Minden értéke és fölszere
lése elégett a háborús zűrzavarok idején. Maga 
a templom cserépfedelű volt, de ma már nagyon 
romladozott. 

Egyéb javadalma nincs, mint az egy tagban 
lévő 6 hold szántó a Völgyfölöt. Aztán van egy 
kicsiny kaszáló a templomföldek végében. 

A paplak egyébként úgy-ahogy rendezett, de 
se szántó, se kaszáló nem tartozik hozzá. Szabó 
György lutheránus prédikátor lakja. 

Fizetése így alakul: mivel a paplakhoz se rét, 
se szántó nem tartozik, ezért a nevezett egyházi 
földekből évente megszántanak néki 3 holdat, 
bevetik a prédikátor által adott őszivel, aztán 
a terményt learatják és behordják. Hasonlóan 
az említett rétet is lekaszálják, összegyűjtik és 
behordják a hívek. 7 forint 50 dénár készpénzt 
kap a közösségtől. Minden, szántóval bíró lakos 

fizet természetben fél mérő gabonát, a többiek 
meg negyedet. Fogatosok hoznak 1 kocsi tűzifát. 
A terményekből tizenhatodot kap. A hívek mű
velik meg a plébánia Somlyón lévő kis szőlejét. 

Stóla: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk, vala
mint a keresztszülőktől 1—1 dénár; avatásnál 
5 dénár és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár; teme
tésnél 12 dénár; gyászbeszédért 13 dénár. 

20 lakott ház van; öt katolikuson kívül min
denki más akatolikus. 

V E С S E község tartozik hozzá filiálisként 
Vecse megyében. Praedialisták lakják. A falu 
közepén van a szalmával fedett kicsiny templom. 
Nem tudni, hogy kinek a tiszteletére épült. Sem
mije nincs. A temető kerítetlen. A templom mel
letti gerenda haranglábon függ az egyetlen ki
csiny harang. 

A prédikátor fizetése és stólája mindenben 
ugyanaz, mint Nagy Szőlősön, kivéve hogy nem 
szántanak és kaszálnak neki, mivel itt se paplak, 
se szántó, se kaszáló nincsen. 

9 lakott háza van; a 9 katolikuson kívül min
denki akatolikus. 

DEVECSER város 

Ugyanaznap átmentem Devecser városba, ami 
Veszprém megyében van és a pápai várbir tokhoz 
tartozik. Se katolikus, se akatolikus templom 
nincs. A földesúr engedélyével a vár egyik ter
mében szokták tartani a katolikusok a vallás
gyakorlataikat. Emberemlékezet óta nincs temp
lom, így aztán se egyházi ruha, se fölszerelés 
nincs. Közben a lakosság szerzett 4 körmeneti 
zászlót, amit a várban őriznek. Van még négy tö
rök kendő meg egy terítő. 

A paplak eléggé kényelmes, de nincs se szán
tója, se kaszálója. Horváth István katolikus li
cenciátus lakja. 

Ezt a fizetést kapja a katolikus hívektől: éven
te ad neki a közösség 12 és fél mérő terményt, 
meg 35 forint készpénzt. Mivel a paplakhoz nem 
tartozik szántó és kaszáló, ezért Kun János intéző 
úr a saját jószántából megszántat neki 2 holdat: 
egyet őszi, egyet meg tavaszi alá, bevetteti a 
licenciátus által biztosított vetőmaggal, gondos
kodik annak a learatásáról és behordásáról. Szo
kott neki adni egy rétet is, aminek levágására 
köteles kimenni a katolikus hívek közül 10 ka
szás; ugyancsak a hívek tartoznak összegyűjteni 
és behordani is. 12 kocsi tűzifát is kap. 

A licenciátus stólája: keresztelésnél 1 kenyér 
és 1 tyúk vagy ehelyett 25 dénár; avatásnál 4 
dénár és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár; temetés
nél 12 dénár, gyászbeszédért 25 dénár, halott 
melletti virrasztásért 25 dénár, harangozásért 
ugyancsak 25 dénár. 

99 lakott ház van a városban; katolikusok és 
akatolikusok lakják. A katolikusok száma 128, 
a többiek valamennyien evangélikusok. 

Nb! A városban meg tudna élni egy papi sze
mély, kellene is magában a városban és a kör
nyéken lévő katolikusok ellátására. 

Emberemlékezet óta nincs evangélikus temp
lom, hanem a közösség telkén van egy paraszt
ház módjára épített alkalmatosság, amelyben 
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Galambos István lutheránus prédikátor végzi 
a gyakorlatot; itt is lakik; a telekhez se szántó, 
se rét nem tartozik. 

Fizetése: az evangélikus közösség gondoskodik 
részére minden évben 3 hold földről; ezt három
szor megszántják, bevetik (a magot a prédikátor 
adja), learatják és be is hordják. Hallgatósága 
jóvoltából van egy kis rétje is. Ennek levágásá
hoz adnak 10 kaszást; összegyűjtik és hazaviszik 
az itt termett szénát. Kap híveitől 20 mérő ter
ményt és 40. forint készpénzt, valamint elegendő 
tűzifát. 

Stólája: keresztelésnél 1 kenyér, 1 tyúk és min
den keresztszülőtől 1—1 dénár; avatásnál 4 dénár 
és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár. 

A prédikátornak van mestere, aki parasztház
ban lakik. Az evangélikus gyülekezettől a követ
kező fizetést kapja: adnak néki évente 10 forin
tot, 8 mérő terményt, elegendő tűzifát és teme
tésnél 12 dénárt. 

AYKA (!) 

Június 7. napján jöttem Ayka (!) faluba. Több 
nemes birtoka, Veszprém megyében. Megláto
gattam egyházát, amiről nem lehet tudni, hogy 
kinek a tiszteletére épült. Az elmúlt viharos 
időkben a tatárok fölégették. Csak a falai marad
tak fenn, tetőzete nincs. A torony kőből, a szen
télye boltozott. Megvan az oltár alapja. Teme
tője kerítetlen. Se fölszerelés, se egyházi ruhák 
nincsenek. Egyetlen, közepes nagyságú harangja 
a temetőn kívül gerendákból ácsolt haranglábon 
függ. Nemrégen vették a hívek. Megáldatlan. 
Van egy ónpohár és 8 hold szántó. 

A paplak úgy-ahogy megfelelő. Ziray Mihály 
lutheránus mester lakja. Se szántó, se kaszáló 
nincs. 

A nevezett mester javadalma a következő: az 
említett egyházi földekből megszántanak neki 
4 holdat; bevetik az általa biztosított vetőmaggal, 
ezt le is aratják és behordják. Minden házaspár 
ad fél mérő terményt és 25 krajcár készpénzt. 
A nem házasok és özvegyek 12 dénárt fizetnek. 
A fogatosok hoznak egy kocsi tűzifát. Temetés
nél kap stólaként 12 dénárt, gyászbeszédért 13 
dénárt. 

23 lakott ház van, 3 katolikuson kívül min
denki akatolikus. 

PÓLYÁN 

Ugyanaznap látogattam meg a polyáni templo
mot, Veszprém megyében. Mintegy 41 esztendeje 
épült a falu közepén. Szalmatetős. A falu a cisz
tercita atyák birtokában van. Nem tudni, hogy 
kinek a tiszteletére szentelték. Nincs mennyezete. 
Szószéke kőből, kórusa fából készült. A falun kí
vül domboldalban van a temető, kerítés nélkül. 
A falu közepén gerendákból ácsolt haranglábon 
függ a harangocska. Egyetlen szőnyegen kívül 
más semmi nincs. 

A paplak úgy közepesen megfelelő. Két hold 
föld tartozik hozzá: egyik a Kender -telekben, 
másik a Fe/só-Mezzőben. A Középső-Mezzóben 

van egy rét. Az említett házban Némety György 
lutheránus prédikátor lakik. 

Fizetése: Évente felszántanak néki 1 holdat, 
bevetik őszivel (a magot ő adja), learatják és be
hordják a hívek. A szántóval bírók adnak néki 
fél mérő terményt és készpénzben 12 dénárt. A 
szántóval nem rendelkezők negyed mérőt és 6 
dénárt fizetnek. Mindenki hoz 1 kocsi tűzifát. 

Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk; ava
tásnál 5 dénár; esketésnél 35 dénár; temetésnél 
6 dénár, gyászbeszédért 6 dénárt kap. 

12 lakott ház van, mindenki akatolikus. 

NOSZLOP 

Ugyanaznap vizitáltam a Veszprém megyében 
lévő noszlopi egyházat. A falu több nemes birto
kában van. Templomáról nem tudni, hogy kinek 
a tiszteletére épült. Az egész bolthajtásos, szó
széke kőből, kórusa fából és deszkából készült. 
A kőtoronyban van egy megáldatlan kicsiny ha
rang. A temetőnek palánkkerítése, a templomnak 
zsindelyezett teteje van. 

Nincs birtoka, se fölszerelése; mindössze egy 
ónpohár és egy csótár. 4 hold szántója van a Pap 
földe Szerben. 

Maga a paplak úgy-ahogy megfelelő. Kisko-
máromy György prédikátor lakja. A paplakhoz 
nem tartozik se szántó, se kaszáló. 

A következő javadalma van a prédikátornak: 
Az egyik évben az egyház 4 holdját szántják föl 
a hívek, bevetik a prédikátor által adott őszi 
vetőmaggal, learatják és behordják; a másik év
ben a hívek gondoskodnak másik 4 holdról, amit 
ugyanúgy ellátnak. Kötelesek gondoskodni egy 
kaszálóról is, amit levágnak, összegyűjtenek és 
behordanak. A lakosság ad neki évente 15 mérő 
terményt és 7 forint készpénzt, valamint a foga
tosok hoznak neki egy kocsi tűzifát. 

Stóla: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk; ava
tásnál 5 dénár és 1 kenyér; esketésnél 25 dénár; 
temetésnél 12 dénár; gyászbeszédért 25 dénár. 

12 lakott ház van, 11 katolikus mellett a töb
biek akatolikusok. 

KUPP (!) 

Ugyanaznap látogattam meg a kuppi egyházat. 
Veszprém megyében van és a pápai várbirtok
hoz tartozik. Nem tudni, hogy kinek a tiszteletére 
szentelték. Belül igen romladozott, tetőzete siral
mas, mennyezete nincs. Kőtornyában megáldat
lan harangocska függ. Szószéke fából. Temetője 
pusztán egy kicsiny szakaszon van sövénnyel 
kerítve. Van 1 térítője. 6 hold szántó, 1 rét és 
semmi más. 

A paplak úgy-ahogy rendezett, de nem tartozik 
hozzá se szántó, se kaszáló. Ráczkevey István 
református prédikátor lakik benne. 

Fizetése: a nevezett egyházi földekből évente 
megszántanak neki 3 holdat, bevetik őszivel (a 
magot ő adja), learatják és behordják. A temp
lom említett rétjét levágják, összegyűjtik és be
hordják. Minden házas ad évente fél mérő ter-
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ményt, készpénzben meg 25 dénárt . Szükséglete 
szerint kap tűzifát. 

Stóla: keresztelésnél 1 kenyeret és 1 tyúkot 
kap; avatásnál 5 dénárt, esketésnél 25 dénárt, 
temetésnél 12 dénárt, gyászbeszédért meg 13-t. 

20 lakott ház van; 4 katolikus mellett mindenki 
más akatolikus. 

KÉTT TORNYÚ LAK 

Június 9-én érkeztem meg a Veszprém megyé
ben bizonyos pápai nemesek birtokában lévő 
Kétt Tornyú Lakra. Egyházát a háborúskodások 
idején az ellenség fölégette, mostanában zsinde-
lyezték újra. Kőtornyában kicsiny megáldatlan 
harang függ. Temetőjének nincs kerítése. Se föl
szerelése, se tartozéka nincs. A hívek nem tud
ják, hogy kinek a tiszteletére szentelték. A pap
lak megfelelő állapotban van; szántója nincs, 
viszont van egy darabka kaszálója. 

Az itteni kálvinista prédikátor — Némethy 
István — fizetése a következő: mivel a nevezett 
paplakhoz semmiféle szántó nem tartozik, azért 
a hívek gondoskodnak neki 2 hold földről, amit 
megszántanak, bevetnek az általa adott őszi vető
maggal, aztán learatják és behordják. Házankint 
kap természetben fél mérőt és 20 dénár kész
pénzt. A zsellérek viszont 12-t adnak. Ezenkívül 
a fogatosok hoznak 1 kocsi tűzifát. 

Stólája: keresztelésnél 12 dénár, avatásnál 5 
dénár, esketésnél 25 dénár, temetésnél 12 dénár, 
gyászbeszédért 13 dénár. 

16 lakott ház van. Egyetlen katolikus mellett 
mindenki akatolikus. 

Van a plébániának egy filiája: D А К A. Veszp
rém megyében van, Botkainé asszony birtoka. 
A templomot nemrégen tataroztatta az említett 
földbirtokosnő, tetőzetét zsindellyel fedette. Kő
ből való a torony. A temető kerítetlen. A falu 
közepén gerendákból ácsolt haranglábon függ az 
egyetlen kicsiny harang. Nem tudni, hogy a 
templom kinek a tiszteletére épült. Se fölszere
lése, se birtoka nincs. 

A faluban nincs paplak. A prédikátor stólája 
és fizetése ugyanaz, mint Kétt Tornyú Lakon. 

Mindössze 5 lakóház van, pusztán akatolikusok 
lakják. 

KOVÁCHY (!) 

Ugyanaznap vizitáltam meg a Veszprém me
gyében Somodyi Ádám úr birtokában lévő Ko-
váchy templomát. A háborúskodások óta telje
sen romos. Csak a falai és a kőtornyocska van 
meg. Nem tudják, hogy kinek a tiszteletére szen
telték. A temetőnek semmiféle kerítése nincs. 
A temetőn kívül van a gerendákra függesztett 
kicsiny harang. Nincs szántó, rét, javadalom. 
Ami fölszerelése volt, a háborúban az is meg
semmisült. 

A paplak eléggé megfelelő, van 6 hold szántó
ja, de nincs hozzá kaszáló. Aristay Péter kálvi
nista prédikátor látja el. 

Fizetése: évente 3 holdat szántanak meg néki a 
hívek. Bevetik ezt a prédikátor által adott őszi 
vetőmaggal, learatják és behordják. Aztán mivel
hogy nincs kaszálója, gondoskodnak néki 3 kocsi 
szénáról. Minden házaspártól kap fél mérő ter
ményt természetben, és 25 dénár készpénzt. A 
zsellérek negyed mérőt, illetve 12 dénárt adnak. 
Fogatosok hoznak egy kocsi tűzifát. 

Stóla: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk vagy 
helyettük 12 dénár, avatásnál semmi, esketésnél 
25 dénár, temetésnél 12 dénár, gyászbeszédért 13 
dénár. 

15 lakott ház van; az egyetlen katolikus kivé
telével mindenki akatolikus. 

A plébániához filiaként Nóráp tartozik. 

NÓRÁP 

Ugyanaznap vizitáltam a Veszprém megyei, 
Kreznavitz Mihály birtokában lévő Nóráp egy
házát. Nem lehet tudni, hogy kinek a tiszteletére 
szentelték. Boltozott szentélyében megvan az ol
tár kőalapja; kőből van a szószék; kórusa telje
sen elpusztult; kőtornyában egy harangocska 
függ. Tetőzete szakadozott. Van egy hozzáépített 
kápolna. Sem ennek, sem a templomnak nincs 
mennyezete. Temetőjének valamikor falkerítése 
volt, ennek azonban pusztán az alapjai vannak 
meg. Azt mondják, hogy a templomnak nincs 
szántója és kaszálója, nincs jövödelme és nincs 
fölszerelése. 

Paplak sincs. A prédikátor stólája és fizetése 
ugyanaz, mint Kováchyban. 7 lakott ház van, 
mindenki akatolikus. 

TEVEL27 

Június 10-én néztem meg a Vecse megyében 
lévő Tevel egyházát. A falu bizonyos prédialisták 
birtokában van. Nem tudhattam meg, hogy a 
templomot kinek a tiszteletére szentelték. Zsin-
delyezett, szentélye boltozott, a hajónak nincs 
mennyezete, kórus sincs, szószéke kőből való. 
Temetője kerítetlen. Van aztán a temetőn kívül 
gerenda haranglábon egy kicsiny harang. Egyéb
ként se szántó, se kaszáló, se fölszerelés és jöve
delem se. 

A paplak eléggé alkalmatos, de nincs szántója 
és rétje. Rajkovics Gergely prédikátor látja el a 
plébániát. 

A következő fizetést kapja: Mivel saját plé
bániai szántója és rétje nincs, ezért a hívek gon
doskodnak néki évente 2 hold szántóról. Meg
szántják, elvetik a prédikátor által biztosított 
vetőmaggal, learatják, majd behordják. Kap 
ezenkívül híveitől 3 kocsi szénát. Adnak még 
összesen 15 mérő gabonát, 10 forint készpénzt és 
elegendő mennyiségű tűzifát. 

Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk; 
avatásnál 5 dénár; esketésnél 25 dénár; temetés
nél 12 dénár; gyászbeszédért kap 13 dénárt. 

20 lakott ház van. A 6 katolikus lelken kívül 
mindenki más akatolikus. 

Leányegyházként Tapolczafő tartozik hozzá. 
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TAPOLCZAFÖ 

Ugyanazon a napon jöttem a Vecse megyebeli, 
bizonyos prédialisták birtokában lévő Tapolcza-
fő nevű faluba. Temploma régen elpusztult, csak 
a romjai- láthatók. Nem lehetett megtudni, hogy 
kinek a tiszteletére szentelték. Temetőjének sem
miféle kerítése nincs. A temetőn kívül gerenda 
haranglábra függesztett kicsiny harang van. Se 
szántó, se kaszáló, de jövedelem és fölszerelés 
sincs. 

A prédikátor fizetése ez: összesen kap 2 mérő 
gabonát és 2 forint készpénzt. És mivel se szántó, 
se kaszáló nincs, a közösség biztosít néki évente 
1 holdat, amit megszántanak, bevetnek az általa 
adott maggal, learatnak és behordanak. Hasonló 
módon szoktak adni néki a sajátjukból egy kis 
rétet is, amit levágnak és behordanak. 

Stólája: keresztelésnél 12 dénár, avatásnál sem
mi. Esketésnél 25 dénár, temetésnél 12 dénár, 
gyászbeszédért 13 dénár. 

6 lakott ház van. A 3 katolikus lelken kívül 
mindenki más akatolikus. 

GYIMÓT 

Még ugyanaznap megvizitáltam a pápai vár 
birtokában lévő Veszprém megyei Gyimót temp
lomát, ami Szent András tiszteletére épült. Rég
től romos állapotban van, alig valami maradt 
meg a falakból és a kőtoronyból. Ebben van fel
függesztve 1 kicsiny harang. Temetője kerítetlen. 
Két terítőn kívül semmi mása nincs. Búcsúnapját 
a védőszent ünnepén28 szokták megtartani. 

Úgy-ahogy megfelelő a paplak. 6 hold földje 
van: egy a Zide-dű/óben, másik a Hosszú-dűlő
ben, harmadik a Szavora-dű/óben, aztán kettő a 
Magas-hegyen, а hatodik pedig a Kert-alatt. Van 
egy rétje a Füzesben. Pogardy Mihály prédikátor 
működik itt. 

Fizetése: évente megszántanak néki 3 holdat, 
ezt bevetik a prédikátor adta őszi vetőmaggal, 
learatják és behordják. Ezenkívül kap természet
ben 15 mérő gabonát és 15 forintot, valamint 
annyi tűzifát, amennyire szüksége van. 

Stólája a következő: keresztelésnél 1 kenyér és 
1 tyúk vagy ehelyett 12 dénár; avatásnál 4 dénár; 
esketésnél 25 dénár; temetésnél 12 dénár, gyász
beszédért 13 dénár. 

20 lakott ház van. 10 katolikus lelken kívül 
valamennyien akatolikusok. 

Leányegyházként ide tartozik Bödöge. 

fiöDÖGE 

Ugyanaznap jöttem át a Veszprém megyében 
több pápai nemes úr birtokában lévő Bödögére. 
Templom nincs, nem is volt soha. így paplak 
sincs. A vallásgyakorlatot bizonyos parasztház
ban tartják. Mivel a falu felerészben kálvinista, 
felerészben lutheránus: a lutheránusok saját mes
tert tartanak, a kálvinistáknak a gyimóti prédi
kátor szolgál. 

A kálvinista prédikátor fizetése a következő: 
nem szántanak és nem kaszálnak neki, hanem 

kap 6 mérő gabonát és 6 forint készpénzt. Stólája 
mindenben azonos a gyimótival. 

A lutheránus mester a következő fizetést kap
ja: terményben 5 mérőt, készpénzben 5 forintot. 
Megszántanak neki 1 holdat, bevetik az általa 
adott őszivel, learatják és behordják. A lutherá
nus közösség ad neki 1 kocsi szénát. 

Stólája: temetésnél 12 dénár, gyászbeszédért 
meg 13 dénár. 

A keresztelést és az esketést a nevezett prédi
kátor végzi. 

10 lakott ház van. Egyetlen katolikuson kívül 
mindenki más akatolikus. 

CSOTT 

Június 11-én jöttem Csottra, ami Veszprém 
megyében van és a pápai váruradalom birtoka. 
Templomát a háború idején egészen fölégették a 
tatárok, csupán a falak állanak. Nem tudni, hogy 
kinek a tiszteletére építették. Temetőjének 
semmiféle kerítése nincs. A templomnak van egy 
régi szőnyege. Van aztán 2 hold szántó és egy kis 
kaszáló, aztán semmi más. Van egy gerendákra 
függesztett kis harang. 

Maga a paplak megfelelő, de nincs se szántója, 
se kaszálója. Csöndér Gergely lutheránus mester 
vezeti a plébániát. 

Fizetése: a nevezett templomföldből évente 
megszántanak néki 1 holdat, bevetik a mester 
adta maggal, learatják és behordják. Hasonló
képpen levágják a rétet, összegyűjtik és behord
ják. Minden házas ad fél mérő terményt, meg 25 
dénár készpénzt. A zsellérek 12-t fizetnek. Foga-
tosok hoznak 1 kocsi tűzifát. 

Stólája: temetésnél 12 dénár, gyászbeszédért 
meg 13. 

16 lakott ház van. 12 katolikus mellett min
denki más akatolikus. 

TESZÉR 

Még ugyanaznap átmentem a Veszprém megyei 
Teszérre, ami a pápai váruradalom birtoka. 
Temploma régtől romokban hever, csak a falak 
vannak meg. Temetőjének semmiféle kerí tése 
nincs. Azt mondják, hogy a templomnak nincs 
semmije. Csupán a temetőn kívül, gerenda ha
ranglábon van egy harangocska. 

A paplak egy rozoga kunyhó, bizonyos luthe
ránus mester lakja. Ennek a házacskának sem
miféle tartozéka nincsen. 

Fizetése a következő: mivel semmi szántója 
vagy kaszálója nincs, azért a hívek a sajátjuk
ból szántanak meg néki 1 holdat, amit bevetnek 
az általa adott maggal, learatják és behordják 
a termést. Kap tőlük 2 kocsi szénát. Minden 
jobbágy fizet fél mérő gabonát és 15 dénár kész
pénzt, a zsellérek meg negyedet és 12 dénárt . 
Fogatosok hoznak l - l kocsi tűzifát. Stólaként 
kap temetésnél 12 dénárt, gyászbeszédért meg 
13-at. 

10 lakott ház van. A 3 katolikus mellett min
denki más akatolikus. 
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VANYOLA 

Még ugyanaznap átjöttem a Veszprém megyé
ben és a veszprémi püspökség birtokában lévő 
Vanyolára. Csak a régen összeomlott egyház 
romjai láthatók. Hogy kinek a tiszteletére épült, 
nem lehet tudni. Maga a temető is elhanyagolt. 
Ezen kívül fa haranglábon függ egy kis haran
gocska. Semmi más nincs. Paplak se. így aztán 
a Nagyfödimesi Gergely nevű lutheránus prédi
kátor egy bizonyos parasztházban lakik; ott végzi 
a vallásgyakorlatot is. 

A prédikátor fizetése: mivel a nevezett prédi
kátornak nincs se földje, se rétje, a hívek ma
guk gondoskodnak neki minden második eszten
dőben 2 hold szántóról, amit megszántanak, be
vetnek az általa adott maggal, learatnak és be
hordanak. Gondoskodnak 1 hold tavasziról is, 
amit ugyancsak learatnak és behordanak. Kö
telesek adni 2 kocsi szénát is. Házankint kap 
fél mérő gabonát és 12 dénár készpénzt. A zsel
lérek negyed mérőt és 12 dénárt adnak. Szükség
lete szerint kap tüzelőt. 

Stólája: keresztelésnél 1 kenyér és 1 tyúk vagy 
a tyúk helyett 5 dénár; avatásnál 4 dénár, es-
ketésnél 25 dénár, temetésnél 12 dénár, gyász
beszédért 13. 

16 lakott ház van a faluban. 21 katolikus lé
lek mellett mindenki más akatolikus. 

TAKÁCSI 

Június 12. napján vizitáltam meg a Veszprém 
megyében és néhány prédialista birtokában lévő 

BELSEÖVAT és MERSEVAT 

Belseő Vatt és Merse községek egyházlátoga
tása. Ez a két község a Veszprém megyei Külseő 
Vatthoz tartozik egyházi tekintetben. Mivel ma
ga a templom Vas vármegyén kívül van, ezért 
nem feladata a mostani egyházlátogatásnak, hogy 
a szokásos rendben beszámoljon a dolgokról, 
hanem csak a nevezett íalvakról teszi meg a je
lentését, mivel ezek a mi vármegyénk terüle
tén vannak. 1698. február 1-én történt a láto
gatás. 

Tisztán magyar plébánia. A kegyúri jogokat 
a közbirtokos nemesség gyakorolja. Mindkét 
helyen van gerendákra függesztett harang. 

A plébániai javadalom. Belseő Vatton házan
kint 25 dénárt adnak és semmi mást. Zsellérek 
12-t. 

Mersén pedig a zsellérek kivételével házan
kint egy nagy pápai mérő terményt — részint 
búzát, részint rozsot — adnak, s ezen túl 12 dé
nárt. A más házánál lakó zsellérek negyed mé
rőt és 5 dénárt. Akinek csak 2, szántásra alkal
mas igás barma van, az fél mérőt és 6 dénárt fi
zet. Minden fogatos hoz a Külseő Vatt-i erdőről 
egy szekér tűzifát. Szabad faizás illeti meg a hí
vekkel együtt. A falu évente ellát 1 hold föl-

Takácsit és annak egyházát. Nem tudták meg
mondani, hogy kinek a tiszteletére épült. A 
szalmával fedett templom szentélye boltozott, a 
hajónak nincs mennyezete. Kórusa félig-meddig 
összeomlott. A kőtoronyban függ a megáldat-
lan, kicsiny harang. 

A templomnak nincs más fölszerelése, mint 
egyetlen rézpohár és 1 terítő. Nincs másfajta 
jövödelem, mint 1 kicsiny rét. A paplak ugyan 
megfelelő lenne, de se szántó, se kaszáló nem 
tartozik hozzá. Ujváry Dániel kálvinista prédi
kátor látja el a plébániát. 

Fizetése: mivelhogy nincs szántója és kaszá
lója, a hívek megszántanak néki a sajátjukból 
2 holdat, amit bevetnek a prédikátor adta őszi
vel, learatják és behordják. A templom imént 
említett rétjét levágják, összegyűjtik és behord
ják neki. Ezenkívül kap még tőlük összességé
ben 10 mérő terményt és 10 forintot. Szükség
lete szerint tűzifát. 

Stólája: keresztelésnél kap 1 kenyeret és 1 
tyúkot, avatásnál 5 dénárt vagy 1 kenyeret, es-
ketésnél 25 dénárt, temetésnél 12 dénárt, gyász
beszédért 13-at. 

9 lakott ház van a faluban. A katolikusok szá
ma 10, a többiek valamennyien akatolikusok. 

És ezzel befejeztem ezt az egyházlátogatást. 
Szolgálja az Isten nagyobb dicsőségét, a Boldog
ságos Szűz Mária, valamint az összes szentek tisz
teletét és az egész küzdő Egyház üdvét. 

Nb! Megjegyzendő, hogy az eddig felsorolt, 
eretnekek kezén lévő templomok és plébániák 
közül egyiket se cikkelyezte be a soproni or
szággyűlés, hanem önkényesen, saját hatalmuk
nál fogva foglalták el az akatolikusok. 

det őszi alá: háromszor megszántják, elvetik a 
plébános által biztosított vetőmaggal, learatják 
és behordják. A földek a Külseő Vatt-i határ
ban vannak. Hasonlóképpen kaszálnak és gyűj
tenek is az ottani határban. 

A paplak valamikor Külseő Vatton volt. És 
ha netán vannak tartozékai, azokat ott kell ke
resni; a nevezett két faluban nincs semmi. Ta
vaszi alá ugyancsak megszántanak 1 holdat, el
látják, learatják és hazahordják. 

A stóla ugyanúgy van itt is, mint az előzőek
ben. 

Plébános nincs, az egyház vezető nélkül van. 
Iskola. Olyan épület, amit így lehetne nevez

ni, tulajdonképpen nincs. A mester a hívek tet
szése szerint kijelölt házban lakik. Házankint 
kap fél mérő terményt (részint búzát, részint 
rozsot) és 5 dénárt. Megművelnek néki őszi és 
tavaszi alá l-l holdat — őszi alá háromszor, ta
vaszi alá egyszer szántanak —, learatják és be
hordják. Minden fogatos hoz 1 szekér tűzifát. Éj
szakai virrasztásért 25 dénárt kap, temetésért 
12-t. 

Van mester. 
A hívek. Belseő Vatton 126-an vannak, eb

ből 20 a katolikus. Mersén a 111-ből 4 katoli
kus van. 

FÜGGELÉK 
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1. Veszprémi Püspöki Levéltár A 8 /1 . Visitatio ec-
clesiarum et parochiarum in Archidiaconatu Pápensi, 
in Comitatu Wesprimiensi existentium. — A jegy
zőkönyvet latin nyelven közli PFEIFFER JÁNOS: 
A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátoga
tásai (1554—1760) с könyvében. Veszprém, 1947. 
121—144 oldal. — Nb. Tekintettel arra, hogy ez 
a szövegközlés sok helyen pontatlan, a fordításnál 
az eredeti okmányt használtam. 

2. PFEIFFER op. cit. 5. old. 
3. Veszprémi Püspöki Levéltár. Protocollum Episco-

pale. Tom. II . pag. 28. — A 39 b /2 . 
4. KISS: A pápai plébánia története (Veszprém, 1908) 

17. 
5. OL. Eszterházy család hercegi ágának levéltára. 

Rep. 40. Fase. B. No. 46. 
6. PAKAY ZSOLT: Veszprém vármegye története a 

török hódoltság korában a rovásadó-összeírás alap
ján (1531 — 1696). (Veszprém, 1942) 48. old. 

7. ACSADY: Magyarország népessége a Pragmatica 
Sanctio korában (Budapest, 1896) 

8. Az Assziszi Szent Ferenc által alapított ferences 
rend női ága. Pozsonyi rendházuk 1297-ben kelet
kezett. Pázmány Péter nőneveléssel bízta meg őket. 
II. József a rendet feloszlatta. 

9. Egyházi nemesek. Nem volt országos nemességük, 
csak a praediális szék kollektív kiváltságaiban ré
szesültek. Nem vehettek részt rendi országgyűlé
seken, nem viselhettek országos és vármegyei tiszt
ségeket és nem tartoztak a királyi bíróság alá. 
Nem szerezhettek nemesi birtokot, nem lehetett 
címerük és előnevük; a püspöktől kapott birtok
kal nem rendelkeztek szabadon, a birtokot csak 
fiágon lehetett örökölni. 

10. Pázmány Péter 1623-ban Bécsben papnevelő inté
zetet alapított, amit róla neveztek el. Ma is fenn
áll. 

11. A katasztrofális paphiány miatt a török időkben, 
majd az ellenreformáció idején is alkalmaztak lai
kus férfiakat egyházi szolgálatra. A püspöktől en
gedélyt (licentia) kapnak bizonyos egyházi tény
kedések elvégzésére. Kereszteltek, eskettek, hal
doklókat készítettek elő a halálra, temettek, kör
meneteket vezettek, hitoktatást végeztek, előimád-

Der Verfasser gibt in seiner Abhandlung die genaue 
Übersetzung des Protokolls der Kirchenvisite bei des 
Papaer Archidiakonat vom Jahre 1698 (canonica visi
tatio). Einleitend schreibt er über die geschichtlichen 
Vorgänge und Verhältnisse, beschreibt er den Aufbau 

koztak, evangéliumot és előre elkészített prédiká
ciókat (posztillákat) olvastak fel. 

12. A mester (ludi magister) iskolásokat tanított, vé
gezte a kántori, sekrestyési és harangozói munkát. 

13. Kisboldogasszony: szept. 8. 
14. Nov. 30. 
15. A templom védőszentjének vagy címének ünnepén 

rendezni szokott emlékünnep, illetve az ilyenkor 
tartott szórakozás., 

16. A temetőkerítés gyakorlati célja, hogy kirekesz-
sze onnan az állatokat. Hittani tartalma pedig: a 
keresztény ember haló poraiban is minél közelebb 
legyen az oltárhoz. A templom körüli bekerített 
rész mintegy a templom megnagyobbított része 
lett (Gottes Acker). 

17. Altalános gyakorlat volt az egyház pénzét kiadni 
kamatra megbízható híveknek. Főuraink is gyak
ran merítettek ebből a forrásból. 

18. Szertartások végzésénél a papnak, illetve a mes
ternek adott tiszteletdíj. Nagyságát püspöki rende
letek szabályozzák. 

19. Száraz anyagok mérésére használatos űrmérték. 
Szinte minden vidéknek megvolt a maga saját „mé
rője". A mi vidékünkön általában a pozsonyi (62-
64 liter), illetve a győri mérő (76-80 liter) a szo
kásos. 

20. Megjelent a Veszprém Megyei Múzeumok Közle
ményei 1980. évi kötetében. 125—145. 

21. Az eredeti latin nyelvű jegyzőkönyvben magyarul 
irt dűlőneveket dőlt betűvel hozzuk. 

22. Egy egész hely vagy telek kb. 24 hold szántó és 6 
hold rét. 

23. Nov. 1. 
24. Dec. 6. 
25. Nov. 12. 
26. Apr. 24. 
27. Adásztevel 
28. Nov. 30. 
29. Függelékben közöljük a külsövati plébánia két fi-

liájának ugyanezen évben készült vizitációs jegyzö
könyvét is. Külsővat nem a pápai, hanem a keme-
nesaljai kerülethez tartozott. Eredeti a Szombat
helyi Püspöki Levéltárban: Visitatio Kazoina, pag. 
595. 

der canonica visitation. Dann spricht er über die allge
meinen Gesichtspunkte und Erfahrungen, und am Ende 
über die auch für heute vorteilhaften allgemeinen Fol
gerungen. 

PAL RAJCZI 

DAS PROTOKOLL DES PAPAER ARCHIDIAKONAT BEI KIRCHENVISITE 
IM JAHRE 1698 
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HUNGLER JÓZSEF 

A VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETIRÁS 
ÉS KUTATÁS KIALAKULÁSA 

(I. rész) 

BEVEZETŐ 

A múltba tekintő emlékezés, egy érdekes törté
nelmi évforduló — éppen 25 éve került felszínre 
általunk az Árpád-kori és a honfoglalás előtti 
veszprémi időkre utaló Szent György-kápolna a 
várban —, váltotta ki régen érdeklődő vállalkozá
sunkat: bemutatni a veszprémi helytörténet-iroda
lom kialakulását. 

A magyar honfoglalást messze megelőzően, 
Veszprém földje emberi település helye volt. Ke
vés magyar város tud felmutatni annyi történelmi 
vonatkozást, mint Veszprém. A rögöket, amiken 
ma élünk, történelemmel szórta be az idő. Csodás 
ez a veszprémi táj a maga vadregényes, természet
adta szépségeivel. Amilyen megkapó a Betekints-
völgy gazdag históriai világa, az egykori veszp
rémvölgyi zárda helye, olyan ünnepi hangulatot 
keltő az Aranyos-völgy felé vezető fenyvesoldal 
alatt húzódó völgyút. Legszebb tájaink hasonlítha
tók csak e lankás dombhát mélyén kanyargó séd
parti út hangulatához. Itt körülvesz az évezredes 
város történelmi romantikája, Érezzük, hogy itt, e 
varázslatos szépségű völgyek mélyén vágtattak 
egykor Koppány őspogány hadai. . . A mindent 
megszépítő csendben szinte hallható a messzeség
be vesző vágtató lovak dobogása. . . A völgy másik 
szélén jön István király hada. . . talán a tatár hor
dák. . . majd a nyüzsgő, tarka keleti színeket mu
tató török sátrak látszanak. . . Végül Rákóczi ku
rucainak szomorúan fájdalmas tárogatóhangja hí
vogat. . . 

A pillanatnyi varázslat megszűnik, hiszen mind
ez már rég elmúlt, elvitte az idő, belepte a feledés 
pora is, elmúlt. . . történelemmé lett. Csak az örök 
és soha el nem múló természeti szépségek marad
tak meg. Az Aranyos-völgy csendes, ünnepi han
gulata ma is az, mint volt a mozgalmas harcok szá
zadában. . . 

Kíváncsian lapozzuk a megsárgult fóliánsokat, 
érdeklődve olvassuk a megfakult kéziratokat, el
gondolkodva vesszük kézbe a letűnt kor egy-egy 
emlékét. Egyik legnagyobb történelmi múltú vá
rosunk Veszprém. Sokat tudnának mesélni ott a 
kövek is, a letűnt idő néma tanúi Veszprémről, er
ről a gazdag, változatos világról. Itt minden követ, 
rögöt, valami eseménnyel szépített meg az idő. E 
néma kövek, a varázslatos szépségű tájak hozzánk 
nőnek, lenyűgöznek. . . 

De talán már elég a történelmi hangulat szépsé
geiből, hiszen mindezekről és még sok másról ír
tak. . . írtak. . . és írtak. . . és mindaz egy város 
gazdag múltjának maradandó értékű idézése lett. 

A Pannónia régi kultúráján megtelepedő hon
foglaló magyarságból Árpád törzsének csoportja 

a Balaton-felvidék legvonzóbb tájainak egyikét 
választotta lakóhelyül. A Séd menti erősen dolo
mitos, hegyes-dombos fennsík a belőle kiágazó 
völgyekkel, mint ősi szálláshely veti meg az alap
ját a magyar Veszprémnek. A földrajzi fekvés 
adottságai, természetnyújtotta lehetőségeivel, az 
egymásra épült geológiai korváltásokból, majd az 
emberi munka útján a tájat kiformáló kultúrával, 
előkészítője lett történelmének. 

Úgy érezzük, talán nem szakmai túlzás, hogy egy 
több száz éves törekvés lezárására, helyenként 
némi értékelésére is a veszprémi helytörténet-írás 
és- kutatás historiográfiai képét szeretnénk fel
vázolni, hogy a város művelődéstörténeti emlékei 
újabb érdekes területen kerüljenek a közérdeklő
dés előterébe. Munkánk során egy-egy kép felvil
lantásával megmutatnánk: kik voltak azok, akik a 
város múltjának feltárásában tollúkkal, gondola
taikkal közreműködtek, írásaikkal Veszprém tör
ténetirodalmi területének részesei lettek. 

Ahogyan minden magyar táj kibontakoztatta, 
megalkotta létalapjának kezdetétől a maga sajátos 
életét és ezen belül — ha feltételei megvoltak — 
jellegzetes táji kultúráját; Veszprém évezredes 
múltja is nélkülözhetetlen része a magyar histo-
rikumnak, de ugyanakkor a dunántúli mediterrán 
világban az egyes korvál tások rárétegződéséből 
kiformálódott sajátos múltjával, mely mégiscsak 
a város értékelhető történelme lett; kialakíthatta 
maga körül azt a jellegzetesen egyéni ízt, ami min
den mástól megkülönbözteti, ami benne ma ezzel 
a szóval fejezhető ki: Veszprém. 

Veszprém ma már az ország egyik első műemléki 
városa. Hogy azzá lehetett, sok évszázados alaku
lásában valóban történelmet épített emberi mun
kával — és a honfoglalás kori adottságokat is fi
gyelembe véve —, várost fejlesztett. Kultúrájával 
az élő erők útján a legkorábbi keletkezés a magyar 
városok között. A középkori legendákban és kró
nikákban, már számottevő hely tudományos fel
dolgozásra is érdemesként; a XI I I . századra elis
mert Anonymus-krónikától pedig rendszeresen 
szereplő magyar város a forrásokban. 

Múltja, alakulása, valami különös varázzsal 
húzta, szinte vonzotta magához nemcsak a helyi 
kutatókat, de a magyar történetírás legnagyobbjai 
közül is nem keveset. A város már a honfoglalás
kor ,,civitas" — ahogy Anonymus látta —, majd 
később a Árpád-kor magyar világában kapott nem 
is mellékszerepet, hiszen évszázadokon át a király
nék koronázó-, temetkező- és székvárosa lett, még 
ha a legújabb ,,felfedezés" e konkrét tényeket ta
gadja is. 
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Koráramlatokkal osztott világunk a tudomány 
számára is valami merev kényszerképzet szüksé
ges osztályozását feltételezné, aminek hatására a 
tudományos kutatás mindent igyekszik behatá
rolni az így jelentkező keretekbe, de a szellem föl
szabadulása, eszmeisége mást kíván. 

Veszprém történelmi szerepe együtt indult, 
együtt formálódott a magyarság életével a honfog
lalás első mozzanatától — sőt ma már tudjuk, hogy 
azt megelőzően évezredekkel előbb is létezett —, 
majd a rákövetkező kilenc-tíz évszázados igen vál
tozatos élete alakította ki nem értéktelen múltját, 
hozta létre, képezte ki mai helyét, azon belül in
tézményeit, társadalmi rendjét, gazdasági erőit és 
vetette meg az alapját az első középkori magyar 
városok egyikének, az első magyar egyetem szék
helyének. 

Az a történelmi út, amit a históriai rárétegződés 
ma már elfogadott elvi álláspontja szerint is 
Veszprém a kora középkori európai kibontakozás 
idejétől a népvándorlást követően a római erők 
ottani megtelepedésével a huszadik századig meg
tett; a magyar helytörténet-irodalom feldolgozá
sok anyagában egyik leggazdagabb gyűjteményét 
mondhatja magáénak.1 

Visszatekintve vagy inkább előretekintve arra a 
hatalmas anyaggyűjtésre, ami így összeállítható, 
mint a veszprémi helytörténeti irodalom, mintegy 
új helytörténet-elméleti értékelési szempont is kí
vánkozik, mert ez a gyűjtemény messze felette áll 
azon szempontoknak, amiket eddig az irodalom a 
helytörténeti feldolgozásokkal szemben érvénye
sített.2 

Majd amikor e tanulmány végén mi is összege
zünk, és zárszavunkban lemérhetjük egy vidéki 
város, az általunk nagyon szeretett szülőföld, 
Veszprém helytörténeti irodalmát, annak Géza-ko
ri első okmányától, a veszprémvölgyi alapítólevél
től a huszadik századi modern törekvésekig; úgy 
érezzük, ez az ,,ítélkező" mérlegelés majd pozitív 
lehet. 

Az a nagyszerű történelmi patinája Veszprém
nek -— ami, ha nem is területi monumentalitásban, 
de ott izzik még ma is a veszprémvölgyi zárda még 
földben maradt, de a közelmúltban vidámpark lé
tesítése címén szétdúlt évszázados alapfalaiban, 
a székesegyháznak nemrég előkerült középkori 
bejárati boltíveiben, vagy talán legigazibban a na
gyon régi, ,,ódon" és , ,megavult" Szent György
kápolnának még a honfoglalás előttről maradt ősi 
köveiben; ad jogot, vagy talán adott is már na
gyon régtől fogva a hely történelmi kialakulását 
kutatóknak időt álló, értékes megállapításaikra, 
Veszprém múltjának megbecsülésére, megszeret
tetésére. 

Nagyon szerencsés véletlenek találkozása, de 
mégis évmilliók távolából kínálkozik annak lehe
tősége, hogy a mai Veszprém területén nemcsak 
a 7—8000 évvel ezelőtt már a Balaton-felvidéken 
élt ősembernek lehetett lakóhelye, de a földtörté
neti triász korból itt maradt fogasteknős kövülete 
— Laczkó Dezső felfedezése* —, még inkább bizo
nyító: a vidék, a táj megléte már a legrégibb ősko
rok emlékeitől a történelmi idők gazdag egymásra 
rétegződésével mutatható ki, mivel a város külön
leges, nagy múltja igazolható. 

Ha való igaz és el is fogadható a mai magyar tör

ténetirodalom egyik neves egyéniségének megál
lapítása, hogy ,,a Magyar Országos Levéltár mint
egy 35 folyókilométernyi anyagának legrégibb, 
egykorú hiteles irata Kálmán királynak (1095— 
1116) a veszprémvölgyi apácamonostor részére 
1109-ben kibocsátott adománylevele"4 akkor a 
veszprémi helytörténetírás, illetőleg annak kutatá
sa kialakulását bemutató ismertetésünknek is ezen 
„legrégibb magyarországi oklevél"5 keletkezési 
idejéig kell visszanyúlnia, mint elérhető, legré
gibb hiteles veszprémi adatra; annál is inkább, 
mert Komjáthy Miklós tanulmánya — Balogh Al
bin előző állítását elfogadva — Veszprém ezen ősi 
okmányának keletkezési idejét, illetőleg a kibo
csátást — ,,auctor monaster i i" —, és így a veszp
rémvölgyi monostor alapítását is Géza fejedelem 
(972—997) személyében véli bizonyítani; köze
lebbről: uralkodása utolsó évtizede, 988 és 997 kö
zötti időre téve az oklevél előszöri leírását, meg
szerkesztését. 

Hol van a helye, hol jelölhető ki az a historiográ
fiai, de mégis helytörténeti szintű helytörténet-iro
dalmi működés, aminek ma a veszprémi helytörté
neti kutatás nevet adhatjuk? 

Vajon csak egy vidék, egy táj történetirodalmi, 
provinciális jellegű megnyilvánulásáról beszélhe
tünk, vagy pedig az egyetemes magyar történet
írásnak menetében mindenkor számottevő érté
kekkel képviselt magasabb szintű veszprémi hely
történetírás eredményeit foglalhatjuk majd a to
vábbiakban rendszerbe? 

Az a már két évszázados, országosan egyedül
álló hagyomány, amire elődeink joggal építhettek, 
hogy 1776-ban, az akkori városi polgárság az el-
németesítéssel is szembeszegülve, de még inkább a 
felvilágosodás eszméitől áthatva, szeretné a város 
történetét magyar nyelven megíratni, hogy abból 
„kiéreződjenek emberi, társadalmi jogai"; 
vagy a XVIII . század szellemi mozgalmai, amik 
nem múltak el kultúrnyomok nélkül a város életé
ben, vagy még korábbi adatok is felszínre kerül
nek a továbbiakban, bizonyítandó: a magyar tör
ténetírás egészében nem volt jelentéktelen azok 
munkája, akik Veszprém történelmének kimun^ 
kálásában közreműködtek. 

Ha valaki bármiként is kétségbe vonná állí
tásunkat, lapozzon bele a közelmúltban összeál
lított, az előzőkben már hivatkozott Veszprém 
város bibliográfiája című munkánkba, a város 
történetének adatait decimális rendszerben elő
ször feltáró, sok ezer tételből álló forrásgyűjte
ménybe, ami pedig csak egy részlete egy teljes
nek; meggyőződhetik a hatalmas, nagyon sokirá
nyú anyagmennyiség és az azokat összeállító 
írók munkájáról is. 

A veszprémi helytörténetírás már a kezdetek
nél kinőtt a nehézkes keretekből. Azok a piaris
ta tanárok, akik közül a veszprémi múzeumot és 
egy históriai társulat létrehozását már a XIX. 
század második felében kezdeményező Iváníi 
Ede,6 majd Czirbusz Géza,7 és azt létre is hozó 
Laczkó Dezső is kikerült ,8 vagy a még külföldi 
egyetemeket is látogatott veszprémi egyházi em
berek — bármelyik valláshoz tartoztak is —, akik 
ott Veszprémben, a XIX. század közepétől rend
szeresen, de néhányan még jóval régebben is 
tollat fogtak a veszprémi helytörténet valamely 
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területe vagy egy kisebb probléma feldolgozá
sára; sem kezdőknek e törekvésükbe, sem ,.mű
kedvelők"-nek nem tekinthetők. Hátrahagyott 
munkáik, ma, Veszprém forrásanyagának is meg
becsült része. 

Az a néhány úgynevezett ,,lelkes patrióta", 
akik Veszprémben a régibb helyi újságok ha
sábjain vagy más folyóiratokban közöltek alka
lomszerűen kisebb-nagyobb ismertetöket a város 
történetéből, legnagyobbrészt vagy a helyi kö
zépiskolák tanárai, vagy a közigazgatás hason
lóan egyetemi végzettségű tagjai voltak, akik
nek régibb várostörténeti adatokat is megmentő 
írásai a mai történetkutatás számára sokszor nél
külözhetetlen forrásértékűek.9 

Akik pedig mint ,,külső" érdeklődők, vagyis 
nem mint helyiek kapcsolódtak be egy-egy kor 
adatgyűjtésébe, vagy a város történetéből orszá
gos érdeklődést kiváltó pobléma feldolgozásába; 
a magyar történettudományi irodalom színvona
lán álló alkotásokkal jelentkeztek. 

A XVIII . századi latin és német — külföldi 
is — feldolgozásokban sem ismeretlen Veszprém 
neve, hiszen még az 1688-ban Barcelonában ki
adott spanyol nyelvű munkában is találhatók 
részletek történelméből.10 De még inkább idekí
vánkozik, hogy a Velencében, 1562-ben kiadott 
,,Commentarius in Ptolomaeum"-ban is előkerült 
Veszprém mint a római Rhispia he lye . " 

Ebben a szellemben szeretnénk elindítani gon-
dolatfüzésünket, veszprémi helytörténet-irodalmi 
visszapillantásunkat, minek nem annyira ideoló
giai kisugárzását, inkább folyamatos kialakulá
sát, fejlődése egyes fázisaiban nyomon követhető 
témaválasztásokat, a város történetéből a feldol
gozásokban (forrásokban) megnyilvánuló érdek
lődést, azok variálódását kísértük végig. 

Sietünk kijelenteni: nem a veszprémi helytör
ténetírás és -kutatás úgynevezett, sokszor han
goztatott módszeres elveit fogjuk megírni. Arról 
(azokról) éppen eleget ,,írtak". Jelen tanulmány, 
előzetesen hosszú évekre visszanyúló veszprémi 
helytörténeti adatgyűjtésünk alapján — miként 
a címében ígértük —-, annak történeti fejlődését, 
kialakulását, érdekesebb tárgyköreit , régen fele
désbe merült értékeit, az egyes témák művelőit, 
miként azt már a XVI. században is elismerésre 
méltóan, munkájával országos érdeklődést keltő 
Bornemissza (Abstemius) Pál veszprémi püspök
től, az első tudatos helytörténeti kutatónktól, 
egészen a legújabb időkig — túlzás nélkül állít
hatjuk —, a maga idejében tudományos igényű 
módszerességgel dolgozó helytörténeti kutatás 
tette, aminek eredménye a magyar historiográ
fia e számottevő része. 

Bár tanulmányunk a címben körvonalazott el
vek szerint csupán Veszprém történetének ku
tatása és megírásáról kívánt áttekintést adni, 
mégis, az összegyűjtött adatokkal nemcsak a 
veszprémi (,,veszprémiségú") „történettudo
mány"-t próbáltuk bemutatni, hanem úgy érez
zük: legyen egyben a hála és megemlékezés 
azok iránt is, akik munkájukkal, alkotásaikkal, 
írásaikkal, mintegy Veszprémért vállalt elköte
lezettségből, hozzájárultak annak helytörténet
irodalma megteremtéséhez. 

Arra is szeretnénk utalni munkánk anyagá

nak elvi kérdéseivel kapcsolatban, hogy mivel 
a veszprémi helytörténetírás fogalmába a kész 
(nyomtatott könyv) írásművek éppen úgy beso
rolhatók, mint a régészettel feltárt tárgyi anyag
ról szóló irodalom, vagy az érintett hely közre
adott forrásanyaga, így nemcsak a könyvekben, 
tudományos és egyéb folyóiratokban és hírla
pokban megjelent feldolgozásokat, közleménye
ket vet tük figyelembe mint veszprémi helytör
ténet-irodalmi értékeket, hanem hasonló elbírá
lással soroltuk oda a középkori legendákban, 
krónikákban, nyelvemlékekben található veszp
rémi vonatkozású részleteket, valamint a XVI— 
XVII. századi vers és egyéb művekben előfor
duló, Veszprémmel kapcsolatos utalásokat, sőt 
még a külföldi idegen nyelvű, ilyen tartalmú 
vagy részleteket közlő írásokat is; annál is in
kább, mert a későbbi tudatos helytörténelmi ku
tatás és írás számára ezek egyes területeken a 
legrégibb forrásoknak tekinthetők, így törté
nelmi dokumentumokként is kezelhetők. 

A közölt (jegyzetrészben is) különböző tar
talmú eredeti szövegek beillesztése abból a meg
gondolásból történt, hogy azok e tárgyban még 
jobban kiemelhetik témánk jelentőségét. 

Mivel — szerintünk — maradandó, értékes, 
később nem változó tudományos értékelés csak 
„lezárt" életútról, életműről adható, csak olyan 
veszprémi helytörténeti jelentőségű személyek
kel foglalkoztunk részletesebben, akik 1960-ban 
már nem éltek. 

összeáll í tásunk szerkezeti felépítését, annak 
értelmezését itt külön nem taglaljuk, olyan belső 
fejezetcímeket választottunk, amik tartalmi irá
nyítók is. 

Amikor a veszprémi helytörténetírás és -kuta
tás lelkes és a város kultúrájáért dolgozott he
lyi művelőit és a magyar történetirodalom or
szágosan is neves, veszprémi helytörténeti prob
lémák megoldásával foglalkozott alkotó egyé
niségeit szeretnénk e tanulmányban felsorolni, 
munkásságukról hírt adni, e kezdeményezésünk 
legyen a kezdet, a kiindulás az ifjabb nemzedék 
számára, akik majd utánunk e vázlat alapján — 
utólagos örömünkre is —, teljes részletességigei 
feldolgozzák e nagy múltú hely, Veszprém hely
történet-irodalmát. 

1. VESZPRÉM TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE 
A KÖZÉPKORI MAGYAR LEGENDÁKBAN 

ÉS KRÓNIKÁKBAN 

Egy Veszprém-történeti távlathoz, amibe már 
besorolható, hogy 998-ban a Koppány-lázadás 
támadó éle Veszprém, ,,a fejedelmi vá ros" ellen 
irányult, hogy a veszprémi püspökség alapító
levele az 1002. évre újabban elfogadott, legré
gibb diplomatikai okmánya Veszprémnek,12 hogy 
az 1055-ben kelt Tihanyi Alapítólevél hátolda
lára valamivel későbbi írással rögzített szöveg az 
akkori veszprémi vásárvámról rendelkezik,13 to
vábbá, hogy a keletkezésében sokkal korábbi 
évtizedekre datálható „veszprémi egyetem" 
1276-ban már meg is szűnt, áldozatul esve a főúri 
garázdaságnak;14 mindezekkel olyan históriai 
háttér vázolható fel, már az Árpád-kor első szá-
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zadairól, ami a város országos jelentőségét alá-
húzottan, szépítés nélkül, történelmi tényekkel 
bizonyítja. 

A történetirodalom nyelvén talán kissé meré
szen hangzik, hogy így századokkal visszala
pozva a város múltjában, az Árpád-kortól kez
dődően vagy még távolabbról is, ki tudjuk mu
tatni a veszprémi helytörténetírás kezdeteit — 
az első forrásértékű megemlékezéseket, az ún. 
szórvány emlékeket — nyomon követve a leg
régibb középkori legendákban és krónikákban, 
majd ugyanezen időből a magyarországi nyelv
emlékeknek veszprémi adatokat rejtő részei
ben. 

Csak így érthető meg, hogy a középkori 
Veszprém, a királynék városa szerepet vállalt, 
illetőleg kapott már a honfoglalás első mozza
natától mint ,,castrum Bezprem", majd Árpád 
leszármazottainak birtokaként a római—avar— 
frank—szláv világnak itt talált egymásra réteg
ződéséből kialakította földrajzi helyét, azoknak 
elhagyott településeit véve igénybe. 

A honfoglalás utáni magyar államalapítás lé
tesítményeként Géza fejedelem, majd István ki
rály közjogi és egyházi intézkedései folytán je
lentőssé vált kora Árpád-kori Veszprém élete, 
léte, földrajzi helyzetének kialakulása, vitatha
tatlanul abban a történelmi légkörben formáló
dott, amit a két nagy , ,uralkodó" a pogány vi
lág háttérbe szorításával népe érdekében létesí
tett, és a nyugati civilizációhoz kötött keresz
tény állam létrehozásával teremtett. 

A kezdetben még feudális jellegű ispánsági 
központ, mely az induló keresztény civilizáció 
egyik megalapozója is, majd később az első ma
gyar püspöki székhely; helyet adott talán a leg
régibb magyar kultúrlétesítmény, a Géza korát 
idéző, Séd völgyi görög kolostornak, a Veszp
rém alapjait megvető, ott történelmet építő nagy 
vezér felesége, Sarolta közreműködésével, és az 
ő munkáját folytató fia, István, az első magyar 
királynak ugyancsak felesége, Gizella segítsé
gével.15 

A történelem megvetette lábát a veszprémi 
földön, a város magyar korszaka megkezdődött, 
már csak folytatókra, további alkotókra várt. 

Az Arpád-kor első és második századában a 
régi pogány világ felvillanásai mellett, a trón
betöltések viszályaiból kibontakozott feudális 
anarchia Veszprémnek sem kedvező, de a király
né városa a káptalan gyors meggazdagodásával, 
amikor I. László király 26 falu birtokosává 
teszi, lb ahonnan a jövedelem Veszprémbe áram
lik, és az kiegészül a vár körüli s a kapott bir
tokhelyeken levő malmok jövedelmével is;17 a 
XII. és XIII . századra a történelmi, gazdasági és 
talán a társadalmi fejlődés jeleként is már kiala
kulnak városrészei. 

A gyors fejlődéshez — hiszen a királyné váro
sának „egyeteme" is van — a történelemadta 
körülményeken kívül, hozzásegítette még Veszp
rémet a város és a királyi család viszonylatában 
az Arpád-kor kezdetétől kimutatható kapcsolat. 
A veszprémi püspökök és prépostok közül töb
ben királyi, de többségükben királynéi kancel
lárok is, királynét koronáztak Veszprémben, a 
királynék székvárosában, ahol palotájuk is volt. 

Mindezen tények — már a magyar városokat 
messze megelőzve — a középkori Veszprém vá
rosi kultúrájának emelői, és a XV. század végére 
megtartói is, mert a XIV. századig, a közjogi 
heLyzet megváltozásáig, amikor a város felett a 
feudalizmus kereteit kiépítő püspök-főispán föl
desúrnak és a káptalannak különböző szolgál
tatásokat fizető jobbágysága ki nem alakult, ott 
éltek a királynéi udvartartás szabad népei: vár
jobbágyok, udvarnokok, különböző hercegi né
pek, királyi vadászok, csőszök stb.18 ö k a város, 
Veszprém oppidum törzsét képező lakosság, a 
népi réteg. 

A honfoglalás és megtelepedés első idejétől 
országosan jelentős szerepet vitt Veszprém a 
helytörténeti kutatás értékes anyagaként, a kö
zépkori magyar legendákban és krónikákban is 
már fellelhető. 

A pogány világból nem könnyű úton — Hadúr 
oltárain még a XI. században is lobognak az 
áldozati tüzek — Géza, de még inkább István, 
az államalapító, az első magyar király, a pogány 
áldozatokat tiltó rendelkezéseivel új élet bonta-
kozását egyengeti. Az európai keresztény világ
rend útjára tért és megkeresztelkedett magyar
ság hitvilága is megteremti — még ha külföldi 
példákkal párosultan is —, a vallás alapjaihoz 
kötődéssel, az egyházi irodalom alkotásait, a le
gendákat, mint a középkori szellem jellegzetes 
költői megnyilvánulásait. Az irodalmi hagyo
mány kötelező törvényszerűségével hősei a kö
zépkor szentjei. Legendairodalmunk gazdag ter
méke tulajdonképpen a magyar irodalom első 
lendülete a XI. és XII . század fordulóján.19 

Veszprém Árpád-kori történelméből e korai 
legendákba ezen idők nagyobb jelentőségű, or
szágos megmozdulást is kiváltott eseményei ke
rültek, mint: Koppány jelentkezése a hatalom
ért, a pogány világ visszaállítására, majd ezért 
bűnhődése; Gizella, az első királyné, akinek ak
korra Veszprém a székhelye, aki ott az első szé
kesegyház megalapítója lesz; végül a féltve őr
zött ifjú trónörökös, Imre herceg, aki Veszprém
ben is nevelkedve, ott az ódon és már erősen 
megavult Szent György-kápolnában tesz szüzes
ségi fogadalmat. 

Ily módon vált Veszprém középkori jelentő
sége történelmének egyes mozzanataival az ál
lamalapítás és a keresztény hitre térés korában 
nemcsak a magyar középkori legendáknak té
mául, de mint ilyen, a veszprémi helytörténeti 
irodalomnak is első megnyilvánulásaivá, hely
történeti értékké. 

A magyar irodalomtörténet legrégibb, hite
lesnek elismert két első legendája, az első ma
gyar király, István életét és működését adó, 
1096 körüli időre elfogadott Legenda maior — 
Nagyobb legenda — és a Legenda minor — Ki
sebb legenda. A tudományos kutatás úgy tudja, 
hogy a rövidebb (minor) változat az eredetibb, 
viszont a gazdagabb anyagú, a bővebb, a későbbi 
keletkezésű a nagyobb (maior).20 

A Nagyobb legendában a minket érdeklő 
veszprémi utalás, Gizellára — Gillam nomine —, 
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mint a veszprémi egyház alapítójára, hivatko
zás, aki gazdagon felszerelt székesegyházat lé
tesít: ,,Pre cunctis tarnen episcopatus Besprimien-
sis, quam ipsa a fundamento ceptam omnibus 
sufficientiis ad servicium in auro vel argento 
vestimentisque multiplicibus adornavit ." Ugyan
ott István király pedig annak kifej lesztöjeként 
szerepel: ,,Ipse verő rex episcopia nuper incep-
ta . . . prediis et curiis, famulis et reditibus re-
galiter disposuit, crucibus et vasis, aliisque su-
pellectionibus ad minisztérium dei pertinenti-
bus secundum quod unicuique opus fuit, suffici-
enter decoravit . . ."21 

A Kisebb legendának veszprémi vonatkozású 
része: Koppány, aki valószínű addigra már bizo
nyos fejedelmi hatalmi jogkört teremtett a hozzá 
csatlakozók között, s az ország déli részéből in
dult Veszprém ellen. István király megelőzve a 
felkelőket, gyorsan Veszprém közelébe ért, és a 
vár ostromával elfoglalt sereget teljesen szét
szórta. A legenda már ekkor — 998! — olyan 
Veszprémről emlékezik, amit a felkelők vívnak, 
ahol ,,a fejedelmi udvar mulató helye" állt: ,,11-
lis forte diebus urbem, que vulgo Besprem vo-
catur obsederant, hoc ad convicia eius commo-
rantes, scilicet, ut ubi regalis accessus et con-
versatio habebatur, ibi consederant, quo facilior 
ingressus ad alia presidia occupanda invenire-
tur."22 

Az 1110 táján keletkezett Szent Imre herceg 
legendája — Legenda Sancti Emerici ducis — 
István király reménysége, az ifjú trónörökösről 
ír, aki istenes életével teljesen elfordul a földi 
dolgoktól.23 

E legenda nagy jelentőségű helytörténeti ér
tékként őrizte meg mint írott forrás: Imre her
cegnek veszprémi tartózkodását és a város je
lenleg ismert legrégibb épületét (vitathatatlanul, 
mert a mai archeológia is igazolta),24 Imre her
ceg fogadalma idején már nagyon régi és „meg
avult" — vetustissimam et antiquissimam —, 
alapjaiban mint X. századi körkápolnát, az 1957-
ben általunk megtalált Szent György-kápolna 
alatt. 

Ide lépett be — tehát biztos! — a veszprémi 
várban — 1020—1030 körül, úgy 950 évvel 
ezelőtt — Imre herceg, éjjel titkon, csak egy 
megbízható szolgája kíséretében, a már akkor 
ott állt, valamilyen királynéi palota valamelyik 
terméből csendben . . . de a kápolnában fényár 
veszi körül az imádkozó herceget — a legenda 
szerint —, és égi szózat köszönti, elfogadva a 
felajánlott testi és szellemi — ,,. . . mentis et 
corporis . . . " — tisztaságot. 

Hartvik püspöknek 1111 táján keletkezett le
gendájában — miként a kisebb legendában — 
szerepel Veszprém megtámadása a lázadó po
gányok által: ,,. . . urbem que vulgo hesprem 
nuncupatur, obsederant . . . ; hasonlóan Gizella 
egyházalapítása is.26 

A XIII . századtól követhető krónikáinkból 
(,,gesta") még gazdagabb veszprémi helytörté
neti forásanyag tárható fel. 

Időrendben a magyar honfoglalás történetét 
értékes település-földrajzi adatokkal részlete
sen elsőként tárgyaló, ún. Anonymus-krónika 
kezdhetné a sort, de a vele foglalkozó nagyon 

részletes kritikai irodalom egyik utolsó össze
foglalásaként is27 — egybevetve az előzőkkel — 
csak valahol a XII—XIII . század fordulóján he
lyezhető el. A magyar irodalomtörténet-írás 
klasszikus nesztora nagyon precíz szeretne lenni, 
mert szerinte ,,a XII I . század második évtize
dében" működött írója.28 

Előkelő helyet szánt Veszprémnek az Anony-
mus-krónika 48. fejezete,29 melyben De ciuitate 
Bezprem címmel a honfoglalás egyik igen jelen
tős tényét írta meg. A Veszprém alá érkező Vsu-
bu et Eusee a római katonáktól — contra Roma
nos milites —, egyheti ostrom után — pugnare 
arciter ceperunt —, amikor a következő héten a 
védekezők egy részét megölték — ,,plures mili
tes Romenorum in ore gladii consumpserunt et 
quosdam ictibus sagittarum interfecerunt . . . " 
szerezték meg Veszprémet; a többiek, a magya
rok hősies harcát látva, elhagyták a várat és 
futásnak eredtek — Reliqui verő Romanorum 
videntes audaciam Hungarorum dimisso castro 
Bezprem fuga lapsi sunt —. 

Ez a másfél hétig tartó várostrom — bármi
féle őrség védekezett is akkor ott —, a króniká
ban leírt események alapján, a honfoglalás kori 
Veszprémnek mint földrajzi-történelmi helynek 
meglétét igazolja, de egyben azt is, hogy akkor 
— Anonymus szavaival — civitas Bezprem, és 
annak már akkor megerősített, védhető vára is 
van — castrum Bezprem. így kap magyar törté
nelmi jelentőséget már a honfoglalás első ese
ményeiben, a jóval a honfoglalás idején meg
előzően a szláv, de egész a római korig vissza
vezethetően19 létezett hely, Veszprém, mint em
beri erővel védett természetes és épített erős
ség. 

Ha a magyar történeti irodalomnak e tárgyra 
vonatkozó, Veszprémmel kapcsolatos teljes 
anyagát majd egyszer valaki összegyűjtve, a 
közérdeklődés elé tárja, úgy érezzük: a közép
kori Veszprém és annak vára nemcsak országos, 
de helytörténeti-históriai szempontból is — az 
anonymusi gyökerekből kiindulva — a mainál 
sokkal biztosabb állású történelmi ténnyé nőheti 
ki magát. 

Már sokkal érdeklődőbb történelmi tájékozó
dással lapozzuk fel Kézai Simon mester, IV. 
László király udvari papja, ,,hü clericusá"-nak 
Gesta Ungarorum című krónikáját a magyarok 
viselt dolgairól,31 vegyesen hun eseményekkel . 
ö az első magyar történetíró, akinek nemcsak 
munkáját ismerjük, hanem személyét is. Króni
káját 1284 táján írta.32 Az Anonymusszal foglal
kozó irodalomhoz hasonlóan Kézai munkája 
egyes tételei is alapos történelmi kri t ikát vál
tottak ki, de a legújabb megállapítások egyike 
szerint a ránk maradt szöveg, mely valószínűleg 
egy 1272 körül készült eredetinek leirata, a leg
használhatóbb a XII I . századra.33 

A hunokat a magyarral azonos nemzetnek te
kintő Kézai a magyar honfoglalást is úgy értel
mezi, hogy az a magyarok második bejövetele.34 

Munkájának első könyvében, a hun történet 
végén találjuk a honfoglalás kori Veszprémet 
érintő részt, amikor Kézai is másokra hivatkoz
va — tradunt quidem — ír arról, hogy a hon
foglaláskor, a magyarok második bejövetele ide-
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jén, nem Szvatoplukot, hanem Marótot találták 
ott mint Pannónia fejedelmét: ,,. . . quod Hungari 
Morot, non Zvatoplug in secundo eorum reditu 
in Pannónia reperissent principatum". Erre Ké-
zai magyarázata az, hogy Marót volt név sze
rint a fellebbvaló, de nagyon elöregedvén, 
Veszprém várában nyugodott — Hoc idei reo 
esse habetur, quia Morot eius nomine maior 
erat, sed confectus senio repausabat in castro 
quod Bezprem nominatur. Csak midőn meghal
lotta fia szerencsétlenségét (a bánhidai veresé
get), a fájdalom megölte — Audito infortunio, 
quod filio acciderat, morte subito ob dolorem 
finitivit vitam suam.35 

Vajon ki, mikor és hova temethette, a Fehér 
ló mondával is kapcsolatba hozható, Veszprém
ben meghalt Marótot, arról, de még személyé
ről sem szólnak a krónikás legendák, sem a 
szakirodalom. Hóman szerint a 998-ban morva 
földön folyó háborúskodások során, amiben a 
magyarok is részt vettek, és ekkor foglalták el 
Nyitra és a Vág vidékét, ,,e harcok emlékét őrzi 
a magyar hagyományban a morva népnévből 
(morave-i) megszemélyesítette Marót fejedelem 
alakja".5" 

Így tette Kézai Veszprémet, ha legendás esz
közökkel is, de elődei, vagy az elveszett - - de 
még általa ismerhetett — Szent László-kori ös-
gesta alapján, már a honfoglalás korában, neve
zetes fejedelmi székhellyé. 

Veszprém további, a mind mozgalmasabb év
századok során csak emelkedő történelmi jelen
tősége hasonlóan kielemezhető a XIV. és XV. 
századi krónikákból is. 

Tizennegyedik századi szerkesztésű a Bécsi 
Képes Krónika - - Chronicon pictum Vindobo-
nense —, Márk barát összeállítása 1358-ból, 
amely a régi mondai elemeket és elveszett szö
vegrészeket a legbővebben őrizte meg.37 A kró
nikában veszprémi esemény a XXXVI. fejezet
ben leírt Pugna sancti regis Stephani contra Си-
pan ducem című részben a Veszprém alatt le
győzött és felnégyelt lázadó Koppány egyik ré
szének, elrettentésül a lázadókkal szemben, 
Veszprém várkapujára látványosságul kiszegez-
tetése — Ipsum verő Cupan beatus Stephanus 
in quatuor partes fecit mactari: primam partem 
misit in portám Strigoniensem, secundam in 
Vesprimiensem . . ,38 

A büntetésül felnégyelt Koppány teste egy 
darabjának a veszprémi várkapura kiszögezte-
tése, mint visszavetített tény 998-ba, újabb, elég
gé problematikusnak tűnő veszprémi történelmi 
esemény, még ha a tatárjárás idején az ország 
védelmét adó várai között mint védhető, meg
erősített vár, Veszprém is szerepel a magyarok
nak a pápához küldött levelében,39 és 1318-ban 
már a veszprémi vár kapuját említi egy okle
vél.40 

Ugyanezen, Veszprémmel kapcsolatos, Kop
pány személyéhez fűződő eseményt adja elő két 
másik, XIV. századi krónikánk. A Müncheni 
Krónika — Chronicon Monacense — 28. feje
zete és Mügéin Henrik német nyelvű prózai és 
rímes krónikája — Chronicon Henrici de Mügéin 
— 18. fejezete,42 aminek 1358 és 1369 között írt 

eredeti német címe: Wie der heilig kunig sant 
Stephan vil gestritten hat in seiner jungent.43 

Petrus Ransanus (Ranzano), a neves olasz do
minikánus, aki 1488-ban nápolyi követként járt 
Magyarországon, és az itt gyűjtött krónikaszö
vegek alapján írt,44 Zsámboky (Sambucus) János 
által Bécsben, 1558-ban kiadott Epitome rerum 
Hungaricarum című művében két helyen ad 
veszprémi adatokat. A II . Indexében, Pannónia 
que et Hungária circumseribitur cím alatt a Du
nántúl nevezetesebb helyei között, de csak igen 
szerényen, Veszprémet is említi egy összetett 
mondatban, melynek első része püspökségéről 
— Huic e conspectu ad occasum est Vesprimien-
sis dictus, que et ipsa episcopali dignitate in-
signis est —; a másik rész pedig a püspöknek a 
királyné koronázási jogáról emlékezik — eo 
praeterea praeclara, quod ad eius antistitem 
spectat coronare Hungáriáé reginas.45 Valószí
nű, az átnézett krónikaszövegekben nem talált 
több adatot, de ugyanott Székesfehérvárról adott 
ismertetője többszöröse a veszpréminek. 

Több gondolatot szentel az 1240-ben a veszp
rémi Benedekhegy tövében alapított domon
kos kolostor lakója, IV. Béla királynak még 
kiskorú leánya, Margitra - infantula Marga
rita —, aki szüleinek a tatárjárásból megmene
külésük emlékére tett fogadalmuk megvalósítá
saként került négyéves korában a veszprémi 
kolostorba, ahol 1246-tól 1252-ig élt — Est in 
oppido cui nomen est Vesprimiurn monasterium 
—, ahol már ekkor nagyszámú apácasereget 
említ Ransanus in quo per id tempus erat 
multitudo feminarum virginum.4 ' 

A Benedekhegy alatti és a várból jól látható 
romos, gótikus zárdatemplom-maradvány Veszp
rémnek „legépebb" Árpád-kori műemléke. A 
várost ábrázoló régi metszeteken ez a városrész, 
a Szentkatalinszeg - Zenthkatherina azzonze-
ge48 látható legpontosabban. Beletartozott a 
hegy alatti, Árpád-kori oklevelekkel bizonyítha-
ható, alig pár éve, a műemlékek iránti bűnös 
gondatlanságból pusztulni (elpusztítani) hagyott, 
legszebb fekvésű veszprémi ép, működött vízi
malom is, az akkori Veszprémvízen (Séd). E vá
rosrészen keresztül vezetett az út Jutásra. 

Veszprémnek a középkori legendák és króni
kák világából kicsendülő történelmi és kultu
rális jelentősége teljes fényében a reneszánsz 
korban bontakozott ki. 

A veszprémi vár középkori belső várfala he
lyén, ahol egykor kemény, gyilkos küzdelem 
folyt török és magyar között, áll egy békésebb, 
kiegyensúlyozottabb, művészetet is pártoló, elő
ző korra utalva Vetési Albert püspök49 nevét és 
címerét viselő, az első keltezett magyarországi 
reneszánsz emlék,50 Veszprém megbecsült mű
emléke, a nagy püspökről elnevezett Vetési-kő, 
mintegy a veszprémi reneszánsz kort szimboli
zálva. 

Vetési Albert püspök Mátyás király bizalmi 
embere, a diplomáciában országát politikai ráter
mettséggel képviselő főpap-államférfi51 műkö
désének mintegy a vetülete a reneszánsz kori 
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Veszprém mozgalmas élete a XV. század utolsó 
évtizedeiben. Nemcsak a nagy humanista-rajon
gó uralkodó szellemét hozza Veszprémbe, de ma
radandó, értékes alkotásai igazolják, hogy szék
helyén is igyekezett annak mindenben érvényt 
is szerezni. Mindaz, ami ott nevéhez fűződik: 
vörös márvány síremléke, amit még életében 
megépített a gazdagon díszített Szent György
kápolnában,52 a tőle maradt nagyon díszes mise
ruha, a különböző ispotályok és fürdők, az is
kolák, egész új színt adtak a középkorból ki
lépő város XV. század végi kultúrájának. 

Mindaz, amit ott Vetési, egyike Veszprém ér
tékes alkotó püspökeinek, akár építészeti, akár 
egyéb téren létesített, méltó folytatóra talált 
kora igazi humanistája és felvilágosodott szel
lemű másik veszprémi püspökében, ifjabb Vitéz 
Jánosban, aki nagy tudománytámogatásáról és 
humanista környezetéről lett híres.54 Elnöke volt 
kora egyik jelentős nemzetközi tudományos 
szervezetének, a Dunai Tudós Társaságnak — 
„Sodalitas Litteraria Danubiana". 

Talán e két nagy egyéniség varázsa lehetett 
mozgatója azoknak a magyarországi szinten is 
jelentős reneszánsz kori veszprémi események
nek, amikor oda is eljutott Mátyás humanista 
történetírója, Galeotto Marzio és Petrus Nigri, a 
budai dominikánus főiskola rektora, hogy a ma
gyar vidék e tája is részesüljön — pártfogói ré
vén — a magyar reneszánsz humanista áramlatá
ból.55 Mindezek művelődéstörténelmi előzmé
nyeként Árpád-kori főiskolája,56 Mátyás híres 
bibliothékáját, a Corvinákat is messze megelőző 
könyvtára, fényes bizonyíték: örökölt valamit 
Veszprém az előző századokból is. 

Római hagyományokon épült színes Árpád-kori 
kultúrával megalapozott veszprémi művelődés 
hagyta emlékét a XVI. századra. Mátyás reneszán
sza új tartalommal telíti az előző századok kolos
tori világát. A Gizella-kápolna gótikus félhomálya 
középkori apostolképei helyét a Vetési Albert 
megújította Szent György-kápolnában új, moz
galmas, felszabadult, emberábrázolás váltja fel. 
Gathalóczy Mátyás katona-püspöknek a vár fenn
tartását is biztosító pénzverdéje,5 8 a káptalan szak
szerűen vezetett fürdője,59 a tudományosan igazolt 
reneszánsz-humanista viták, a városnak a világ
kereskedelmi forgalomba illeszkedése60 a XV. szá
zad végi Veszprém értékes művelődéstörténelmi 
adatai. 

A Bakony alatt, a Balatonhoz elég közel fekvő 
honfoglalás kori keletkezésű város é s a nagyon 
változatos dolomit fennsíkból kiemelkedő veszp
rémi vár, mint több évezredes emberi kultúra hor
dozója, a táji szépségekből is táplálkozó rene
szánsznak is otthont tudott adni. Nem ismerjük 
azoknak a dialógusoknak a szövegét, amik ott, a 
XV. századi püspöki-káptalani reneszánsz-huma
nista találkozókon szóban vagy írásban elhangzot
tak, de későbbi irodalmi utalások jogosan engedik 
feltételezni, hogy nem múltak el nyomtalanul. 

Korhűbb helytörténetiséggel nem zárulhatna 
fejezetünk, mint ha a kor nagy regélőjét, Mátyás 
kedvelt udvaroncát, az olasz származású Antonio 
Boníinit, a magyar humanizmus történetének első 
megíróját61 is megszólaltatjuk: mik voltak nagy 
történelmi művének, az 1543-tól oly sok kiadást 

ért Rerum ungaricarum decades . . .-nek veszp
rémi vonatkozású megállapításai, mert százado
kon át ő az ,,ősforrás", rá hivatkoztak, belőle 
éltek. 

Tárgyunkat érdeklő problémái közül első, a 
város, Veszprém nevének eredetéről adott, a kér
désben elsőnek mondható megállapítása: Fehér 
kút — . . . ab Albo fonte . . . — német szópártól 
kapta nevét.62 E megállapítása sok követőre ta
lált később.6 3 Koppány lázadását is említi, az 
előzményekben már ismertetett formában.64 Szent 
László feleségének, Adelheidnak Veszprémben 
való eltemetésére ő az első forrás.65 Egy későbbi, 
XIX. századi munka szerint 1090 májusában halt 
meg.66 

Bonfinit foglalkoztatta — feltehetően Veszp
rémben láthatta — az a közös sírkő, amit nagyon 
töredezettnek írt le, és ami a veszprémi székes
egyházban Gizella királyné és I. László király
nak az előzőkben említett felesége, Adelhaid 
közös sírját fedte, de már nagyon hiányos felirat
tal.67 Ezt a sírkövet újította meg Isvalies Péter 
veszprémi püspök, az első veszprémi ,.régész", 
1503-ban.68 Irt még, ezeken kívül, a székesegyház 
alapításáról, felszereléséről, berendezéséről. 
Mindezt egy személyben a városát, székhelyét 
nagyon szerető Gizella királynéhoz köti. ö lesz 
annak gondozója, felékesítője: ,,Vesprimiensem 
Basilicam propria expensa exaedificavit, abunde-
que donavit rebus omnibus quae cultui divino, 
usui esse sólet."69 

Talán nem válik feleslegessé, talán helytör
téneti érdekességként is megörökíthető, hogy az 
előbbi adataival Veszprémhez is kapcsolódó Bon-
fininak éppen veszprémi ember, Listhy János, a 
„derék kancellár" — 1568-tól 1572-ig veszprémi 
püspök volt — talán az első olyan olvasója, aki 
kritikával forgatta a romantikus mesélő munká
ját. Zsámboky (Sambucus) Jánostól kapott Bon-
fini-kötetéhez írt megjegyzéseivel7 0 a tudomá
nyos történelmi krit ika elindítója lett a magyar 
történetirodalomban, amikor kora történelmi és 
földrajzi ismereteivel egészítette ki vagy javítot
ta Bonfinit — nagy hozzáértéssel. A sorok között 
javításaival magyar érzését is elárulja, de ugyan
akkor Bonfinin, a házi történetírón is tud fino
man gúnyolódni: ,,Tibi Bonfini aurum Mathiae 
regis dedit affectum" — téged, Bonfini, arannyal 
is hangolt Mátyás király. 

2. AZ ELSŐ TUDATOS 
VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ 

A XVI. SZÁZADBAN 

Buda eleste, 1541 után, az országra zúdult tö
rök veszedelem a Dunántúlon mind jobban elha
talmasodott, miáltal Veszprém is a veszélyezte
tett helyek közé tartozott ezen években. 

A várost fenyegető hírekre a káptalan az egy
házi kincseket Sopronban és a sümegi várban 
helyezi biztonságba. Óvatossága nem volt hiába
való, mert az 1547-ben kötött békét a szultán 
— amikor tudomására jutott Fráter György és 
Ferdinánd szerződése, Erdély átadása a Habsbur
goknak — félretéve, 1551 őszén a ruméliai bég 
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hatalmas sereggel jelent meg a Temesközben, 
hogy hűbéresét, János királytit megoltalmazza. 

Veszprém e válságos napjaiban, amikor az 
egész környék bármikor várható ellenséges tá
madásoktól retteg, a város és a megye, az egész 
egyházmegyével egyik napról a másikra vezető 
nélkül marad. 

A még ifjúkorában családi kapcsolatok révén 
veszprémi püspökké tett Kecseti Márton, huszon
egy évi igen változatos rezideálás után, amiben 
várvédelem és várrablás egyaránt szerepelt, ve
gyesen egyházi kincsek eltulajdonításával, 1549. 
március 6-án elhagyta Veszprémet,72 kilépett az 
egyházi rendből, megházasodott. 

Utóda, a képzett, több nyelvet beszélő, huma
nista műveltségű, volt budai prépost, Bornemisza 
(Abstemius) Pál lesz.73 ö tvenévesen, érett férfi
korban veszi át egyházmegyéje és Veszprém irá
nyítását, töröktől elfoglalása előtt három évvel, 
1549-ben. Alig néhány évi veszprémi püspökként 
működése elég volt arra, hogy mint az első tu
datos veszprémi helytörténeti kutató írja be ne
vét a város múltjának krónikájába. 

Első intézkedése: a még erős sümegi várat, 
egyházmegyéje másik központját átvenni és az 
időközben a háborús hangulat zavaraiban elfog
lalt püspöki birtokokat visszaszerezni. Szükség 
volt mindezekre, mert a már többszörösen fenye
getett székhelyét, Veszprémet Thelekessy Imre 
várkapitány 1549-ben a fehérvári Véli aga el
len csak nagy erőfeszítéssel tudta megvédeni.74 

A fokozódó török támadások nyomán terjedő 
vészhírek Veszprém új püspökét is sürgető in
tézkedésekre ösztönzik, amikor mintegy a re
ményt várókhoz csatlakozva, keresi meg levelé
vel az országos főkapitányt, Nádasdy Tamást, 
és kéri: a töröktől sanyargatott veszprémieket 
ne kényszerítse még külön hadviselésre, hadd 
védjék azok saját otthonukat.75 Jutott ideje még 
arra is, hogy az elődje, Kecseti Márton püspök 
által elvitt egyházi kincsek egy részét vissza
szerezze.7<> 

1551 végén Ferdinánd király Erdélybe küldte 
követeként — Nádasdy Tamással együtt - - Iza
bella királynéhoz, de mire visszatért volna, a 
török elfoglalta székvárosát.77 így a meggyilkolt 
Fráter György helyét, az erdélyi püspökséget 
kapta, és végleg megvált Veszprémtől.78 

Amikor a néhány, múltbeli adatból is kiérez-
hetően majd értékelni szeretnénk Bornemisza Pál 
püspöknek a veszprémi helytörténeti kutatás te
rületén mint első kezdeményezőnek szerepét, a 
régészet- és történelemkedvelő főpap hároméves 
veszprémi működéséhez vázoljuk fel a város, de 
főként a vár XVI. század középi állapotát, ami 
az ugyancsak régi történelmi múlttal rendelkező 
Pécs városával párhuzamosan, ahonnan a püspök 
származott,79 nagy hatást gyakorolhatott akkor 
még teljesen ép történelmi-építészeti állapotá
val az odakerült Bornemisza Pálra. Valószínű 
sokat foglalkoztathatta fantáziáját a magas, há ' 
rom oldalról is megközelíthetetlen impozáns 
sziklavár, a középkor hangulatát őrző román 
székesegyház, a még régibb eredetű Szent 
György-kápolnával, az azóta elpusztult Keresz
telő Szent János-plébániatemplommal a külső 
várban és a Gizella-kori királynéi palotának 

akkor még meglevő, lakható részeivel. A vártér 
is az eredeti állapotban van: külső és belső várra 
osztva, a balatoni vöröskőből épült, tornyos bel
ső várkapu falával.80 

Ez a kép fogadta az újonnan kinevezett püs
pököt, Bornemissza Pált, amikor 1549 őszén ün
nepélyesen bevonult székvárosába, a már akkor 
országos hírű Veszprémbe. Élénk városi, ipari, 
kereskedelmi életet is talált. Az előzőkben em
lített, Veszprémen át Olaszországba vezető ke
reskedelmi forgalom — valószínű, akkor még 
meglevő római eredetű útvonalon —, az iparo
sok királyi rendelkezésű heti- és országos vásá
rai az egyes városrészekben igazi urbánus jelle
get adtak a XVI. századi Veszprémnek. 

Ez a gazdasági fejlettségében jelentékeny tör
ténelmi múltú város, annak is a legrégibb léte
sítménye, székesegyháza, az akkor még érintet
len, teljes román kori szépségében meglevő kül
ső és belső dísze is magára vonhatta az érdek
lődő püspök figyelmét. A káptalani és püspöki, 
főként a város múltjára és intézményeire vo
natkozó okiratok is sokkal nagyobb számban áll
hattak rendelkezésére, mint azok a török hábo
rúk után fellelhetők voltak. A később nagy tudo
mányos irodalmat kiváltott káptalani könyv
tárt8 is teljes anyagával használhatta. 

Mindezen korabeli várostörténeti, gazdasági és 
kétségtelenül az általa elért írott források is 
közreműködhettek, elősegíthették, hogy a törté
nelmi érdeklődésű püspök figyelme, aki a XVI. 
század történetíróival is állandó kapcsolatot tar
tott, még ma is, négyszáz év után is vitatott 
veszprémi történelmi probléma: a székesegyház 
eredetének és alapításának kérdése felé fordult, 
az foglalkoztatta, és ha a közbejött török hábo
rúk miatt — elveszítve székhelyét — nem kény
szerül elszakadni Veszprémtől, hihető, hogy ő ír
ta volna meg az első hiteles veszprémi várostör
ténetet. 

Két levél maradt az utókorra, amik feljogosí
tanak bennünket, hogy azok kevés, de annál töb
bet mondó adatai alapján — a történelmi körül
ményeket is figyelembe véve — Bornemisza Pál 
XVI. századi veszprémi püspököt e megbecsült 
címmel illessük: őt az első veszprémi helytör
téneti kutatóként említsük. 

A király követeként Veszprémből távozott és 
Erdélyben maradt püspök kora két nevezetes em
berével levelezett történelmi adatgyűjtés céljá
ból: Forgách Ferenccel, a történetíróval és Wern-
her (Werner) Györggyel, hasonlóan nagy törté
nelmi érdeklődésű, magyar történelmet írni szán
dékozó, akkori neves orvossal.82 

Már nem volt veszprémi, amikor 1555. augusz
tus 23-án Gyuláról keltezve megírta levelét 
„Paulus Bornemisza" erdélyi püspök, a „tiszte
lendő gyulafehérvári káptalanhoz", amiben nem
csak azt hagyta az utókorra, hogy Wernher 
György királyi kamarai tanácsos, az ,,orvoslás
ban is szép gyakorlattal rendelkezett" és ,,terv
be vette Magyarország történetének megírá
sát",83 hanem a számunkra leglényegesebbet, 
Bornemisza Pál veszprémi püspök helytörténeti 
működésének első megbízható, hiteles említését, 
amikor a levél további részéből megtudjuk, 
hogy a magyar történelmet írni szándékozó 
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Wernher Györgynek munkájához a püspök már 
régebben isS4 — cumque nos jam pridem85 — 
adott adatokat a veszprémi egyház kezdetéről és 
alapításáról ,,. . . d e exordio, ac fundatione Ecc-
lesiae Vesprimiensis ül i ipsi suggeserimus".8 6 

A veszprémi helytörténet-irodalom múlt szá
zadi szorgalmas adatgyűjtője, Веке Kristóf87 — 
általunk is elhihetően — a veszprémi egyház
ról, annak eredetéről Wernher Györgynek adott 
adatközléséhez még hozzáteszi: ,,. . . a se cons-
cripta . . .", vagyis a nagy adatgyűjtő püspök ál
tal írt adatokat, amivel megerősíti azt a felte
vést, hogy Bornemisza Pál már Veszprémben is 
dolgozott mint helytörténész. 

A másik — már hasonlóan Veszprémből távol
létében, de helytörténeti munkásságát ismét meg
erősítő — levelet hozzá írta Forgách Ferenc, 
kora neves történetírója Pozsonyból 1566. de
cember 2-án, melyben a már akkorra országo
san is jelentős történetkutatónak tartott Bor
nemiszát kéri: „kortörténeti feljegyzéseit, mik
kel úgymond, bőségben bír, vele a t i toktartás 
pecsété alatt közölni ne terheltetnék".8 8 Bor
nemisza tudományos értékű kutatásának a maga 
korában már hivatalos elismerése e levél, mely
ben az adatokat kérő Forgách Ferenc mintegy 
szakszerűen nevezi meg, amiket Bornemiszától 
kér, amikor így írt: ,,. . . ut a Rev. Dom. Vestra 
peterem Commentariola, et observationes Rerum 
Hungaricarum" ,89 

A magyar tudományos irodalom Bornemisza 
Pálnak az idézett két levélben említett föl jegyzé
sein kívül — ezekre hivatkoznak az összes ki
adványok is — sem más forrásról, sem a törté
nelmi érdeklődésű püspöknek esetleg valamely 
kiadványban vagy önállóan megjelent munkájá
ról nem tud. 

Az a hosszú út, amit a töröktől is már látoga
tott XVI. század közepén Veszprémtől Erdélyig, 
majd onnan élete utolsó állomáshelye, Nyitráig 
megtett, már joggal ad gyanút a feltételezésre: 
ezek a kortörténeti — a székesegyház eredetére 
és alapítására is vonatkozó — feljegyzései nagy 
részben a kor kezdetleges utazási körülményei és 
egyéb más okok folytán is elkalódhattak. E fel
tevésünket megerősíti Bornemisza Pál másik le
velezőtársa, Wernher Györgynek történetirodal
mi működésével kapcsolatban Weszprémi István 
hivatkozása 1774-ből,90 miszerint annak iratait, 
leveleit nagy fáradsággal összegyűjtötte Rotari-
des Mihály, de azok, ,,a magyar diákság wit
tenbergi könyvtárából tudós világunk nagy ká
rára, lassanként elkallódtak". 

így kallódhattak el talán Bornemisza Pálnak 
azok a veszprémi eredetű feljegyzései, amiket 
a megírandó magyar történelméhez Wernher 
Györgynek is megküldött. 

Mintegy zárógondolatként egészítsük ki e 
nagy érdemű első veszprémi helytörténeti kuta
tóról adott megemlékezésünket két, magyar 
nyelven írt leveléből egy-egy részlettel a mai 
olvasó számára is, tanulságul: milyen magyar 
nyelven írt és beszélt a veszprémi püspök, Bor
nemisza Pál, négy és fél évszázaddal ezelőtt. 

Egyik levelét, melyben levélpapír hiányáról 
panaszkodik, 1538. március 4-én ,,Tótországból 
Doboch" várából keltezi és Batthiány Ferencnek 

küldi. íme egy érdekes mondat belőle: ,,. . . tebet 
írok vala ha papirosom leszen wala, ezth is az 
ablakról wettern el eiel, igen yo orzag az thy 
orzagtok". 

A másikat is Batthiány Ferencnek küldi Nagy
szombatból 1547. december 20-án. Ennek ma
gyar szövegéből: ,,The kegelmed emlékewzewth 
vala ennekewm eth Zombatba hogy kegelmednek 
az kyra ly harmynczadynak jewedelmerol walo 
kethsigrwl memorialth adnék . . ."9I 

3. A XVI—XVII. SZÁZADI VESZPRÉM 
A KOR FORRÁSAIBAN 

Ha elhihető a középkor végi mozgalmas veszp
rémi reneszánsz életről az előzményekben fel
vázolt kép, hogy a Bakony alján, a régi király
néi városban, a középkori ,,elsö magyar egye
tem" hagyományainak mintegy a folytatásaként 
magas szintű kultúra volt, amit neves örökség
ként adott át a XVI. századnak; Vetési Albert 
elmúltával és nagy királya, Mátyás halálával a 
reneszánsz emlékek is mindinkább elhalványul
nak, elenyésznek a politikai, társadalmi párt
harcokban. A város püspökei közül Isvalies Pé
ter — mint láttuk — még régészkedik, a rene
szánsz szellemében védi a város Árpád-kori em
lékeit, de Beriszló Péter már kardot tör, és hu
manista i rodalombúvárkodás helyett a török el
len védi hazáját. 

Veszprém történetéből a XVI. század a város 
életének mintegy a hősi korszaka nyitánya, 
amelyben a Mohács utáni két pártra szakadt or
szág pusztulásához hasonlóan drágán fizetett: a 
kettős királyság főúri garázdálkodásai, amikor a 
város hol Ferdinánd, hol Szapolyai mellett állt, 
vagy azok kényszerítették pártjukra, csak elő
készítik tragédiáját. 

Elmúlt Vetési ideje, meghalt 1499-ben ifjabb 
Vitéz János is, és velük tűnik el az emelkedett 
szellemű humanista világ. Megszűnik a személyi 
és vagyonbiztonság. Az egymással versengő két 
király mellett pártoskodó, birtokszerző főurakat 
a törvények a legkevésbé korlátozzák. A so
kat szenvedett jobbágy parasztot néha még a tö
röknél is kegyetlenebbül zsarolták, fosztogatták. 
Nem segít már az ország néhány hazaszerető 
főemberének próbálkozása sem 1531-ben, a 
Veszprémbe tervezett országgyűléssel, ahol 
egyezséget szeretnének létrehozni a két pártra 
szakadt nemzet rendjei között.92 Az egymással 
szemben álló két király kibékíthetetlen ellentété
nek, amiben a török-előnyomulás megakadályo
zása helyett egymás országrészét és lakosságát 
pusztítják, Veszprém is egyik áldozata lett e pol
gárháborúknak. 1538-ban már csak 38 ház áll a 
városban, a többi megsemmisült a harcokban,9 3 

úgyannyira, hogy 1552-ben, a török hadainak 
a magas sziklavár alá első alkalommal felvo
nulásakor, már csak inkább névleges régi híre, 
mint biztosan védekező hadserege fogadta azo
kat. 

A város három nagy ostroma — 1552, 1566, 
1593 — teljessé tette pusztulását. 

Vas Mihály pártoskodó hajdúit 1552-ben né
hány nap alatt elűzi Ali budai pasa.94 A székes-
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egyház muzulmán dzsámi lesz, a vár tornyára 
felkerül a lófarkas zászló, mint a török hata
lom első jelképe Veszprémben. Megkezdődik a 
környék pusztítása is. 

Csak másfél évtized múlva, 1566-ban, a csá
szári erők segítségével sikerül visszafoglalni.95 

Majdnem három évtizednyi magáratalálás után 
a tizenötéves háború egyik veszteseként 1593-
ban — ha rövid időre is, mert 1598-ban ismét 
visszafoglalták — második török megszállása kö
vetkezett.96 A fennmaradt egykori források sze
rint e három ostrom majdnem teljesen szétrom
bolta várfalait, épületei nagy részét megsemmisí
tette. Az egymást váltó ostromok tüzében Veszp
rém véghely sorsa a többi magyar városéhoz ha
sonló. Mindaz, ami a későbbi évszázadokban 
mint török pusztítás és rombolás nyilvántartott , 
ami a középkori Veszprém emlékeinek megsem
misüléséről mint hiedelem a köztudatba átment: 
az 1500-as évek során következett be. 

E harcok, néha nehéz küzdelmek szólalnak 
meg a kor forrásaiban mint helytörténeti em
lékek a XVI—XVII. századból. 

A legrégibb, XVI. századi Veszprémmel kap
csolatos íorrás az 1520 táján, II. Lajos király 
uralkodása idején keletkezett Cantio Petri Be-
rizlo — Beriszló Péter éneke —, Szabatkay Mi
hály deák szerzetté vers, az első vitézi ének, 
a veszprémi püspök és horvátországi bán vesze-
delméről. írója a török elleni harcra lelkesít, a 
vitézi élet szépségeit magasztalja, és Beriszló, 
a törökverő hős alakjában, aki ez ügynek áldozta 
életét, ennek hősét ünnepli.97 

Beriszló, Veszprém XVI. századi püspökei kö
zül leginkább összeforrott a város történetével. 
Magyarország e kor európai életének válságos 
helyzetében a török—francia—velencei politika 
útvesztőjében, nehéz eligazodása idején, ebben 
a világméretű diplomáciai bonyodalomban ka
pott szerepet a neves katona-püspök, Beriszló 
Péter, akinek személyes példamutatása a dél
vidéki, ho'rvátországi török harcokban az or
szág védelmét talán egyedül önzetlenül szolgáló 
politikus helytállása. Amit hazájáért tett, abban 
mintha Hunyadit folytatná és Zrínyit készítené 
elő. Győzelmei nemcsak az idézett irodalmi 
visszhangot váltották ki nevének megörökítésé
re, de Európa is fölfigyelt eredményeire. A pá
pával is levelez segély ügyében.98 Sikerei a kor 
értékes magyar, török elleni harcai, amíg a ma
gyar főnemesség eredménytelen diplomáciai al
kudozásokat folytat. 

Veszprém életében 1511. szeptember 30-án sze
repelt először,99 amikor mint fehérvári pré
post100 és királyi titkár a veszprémi püspökség 
kormányzója.101 Elődje, a már hét éve Veszp
rémből távol levő Isvalies Péter halála után, 
1512-től 1520-ig, a török harcokban bekövetke
zett hősi haláláig viselte veszprémi püspöki tisz
tét.10* Az általa védett déli végvárak — életben 
maradása esetén — még hosszú időre megállít

hatták volna a török előnyomulását, hogy ez
alatt a kettős játékot folytató Velence és az 
európai közvélemény irányítását a franciák fe
letti győzelem után mind jobban magához ra
gadó V. Károly császár is más politikára kény
szerülhettek volna.104 

A Korenica patak melletti hősi halálát105 köve
tően megmentett holttestét veszprémi helyet
tese, Statileo János, felsőörsi prépost vitette 
Veszprémbe, és ott a székesegyházban temet
ték el.106 Statileo később síremléket állított nagy
bátyjának, aminek költségeit a káptalan vállal
ta.1 Sírját a törökök a városnak 1552-ben elfog
lalása után szétdúlták. Valószínű, ekkor törték 
össze sírkövét is, aminek darabjait 1972-ben 
földmunka során találták meg. Ma helyreállítva, 
a székesegyház altemplomában látható.108 

Beriszló veszprémi püspökségének kultúrtör
téneti, elsősorban helytörténeti emléke az 1515-
ben, távollétében, helyettese, Statileo János által 
vezetett, a következő évben Beriszlótól is meg
erősített veszprémi egyházi zsinat egyik határo
zata, amikor az országban elsőként itt rendelték 
el a plébánosoknak a kötelező anyakönyvezést. 

Veszprémi helytörténeti emlék még a zsinat 
rendelkezéseiből az úrnapi körmenet szabályo
zása során, a székesegyházból kiindulva, ponto
san leírt útvonalon említett plébániaegyházak 
templomai (Székesegyház, Keresztelő Szent Já
nos-templom, Szent Miklós-templom), amik a 
XVI. század elején meglevő, működő intézmé
nyek, és amikhez - a felvonulást leírás sze
rint - - főközlekedési útvonal vezetett. Közülük 
ma már csak a székesegyház létezik. A török 
korban elpusztult Szent Miklós-egyház alapfa
lait 1929-ben tárta fel Veszprém megbecsült ré
gésze, a múzeumigazgató Rhé Gyula; a Keresz
telő Szent János-egyháznak a nyomát is elmosta 
az idő. Helyéről a mai helytörténeti irodalom
ban közölt elgondolások inkább valószerüsítések, 
mint tények. 

A kortörténeti sorrendben következő két mű, 
az Érdy-kódex és a Pannóniai ének tárgya nem 
tizenhatodik századi esemény, de mint e kor
ban keletkezett és veszprémi helytörténeti ada
tokat is tartalmazókat illesztettük azokat felsoro
lásunkba. 

Időben a veszprémi XVI. századi források má
sodikaként említhetjük a régi magyar irodalom 
egyik nagy értékét, az első ismertetőjének, Érdy 
Jánosnak nevét viselő Érdy-kódexet. A Veszp
rém megyei középkori lövöldi [városlődi] kar
thauzi kolostor egyik ,,néma barát"-ja másolta 
1524 és 1527 között. Anyaga: prédikációk és az 
egyházi év kilencven főbb szentjének legen
dái.110 A legterjedelmesebb magyar kódex, 
amelyben írójának latin nyelvű élőbeszéde az el
ső tanúságtétel irodalmunkban a nemzeti nyelv
nek hasznos és szükséges voltáról ."1 

A Szent István király ünnepéről szóló di
csőítő beszédhez fűzött legendában olvasható -
középkori forrásainkban nem ok nélkül, a leg
többet szereplő - - lázadó Koppány legyőzése. 
A középkori magyar vallásos szellem azért tér 
vissza ismételten Koppány személyéhez, mert 
István király tettében az induló kereszténység 
megmentését látja. Ha Koppány győzhetett vol-
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na, véres polgárháborúban visszaáll a régi pQ-
gány világ, és talán szétszóródik az egész ma
gyarság. Vonzó e veszprémi emlék magyar nyel
ven előadása is. íme, néhány sor belőle: ,,. . . Kup-
pon herczeg . . . az gonosz hytetlen Somogy 
hyspant . . . vagataa neeggyee . . . Eggyik rezeet 
kyldee yztragomy kappura, az masodykat 
Wesprymee . . . " " 2 

A Szent Imrét dicsőítő beszédhez kapcsolódó 
legendában található Veszprém és a Szent György
kápolna említése. Tárgyleírása ugyanaz, mint a 
már említett előző Szent Imre-legendában, ami
kor az ifjú herceg az éjszaka csendjében, egy 
megbízható kísérőjével — fogadalma elmondá
sára — felkeresi a veszprémi várban ,,Szent 
György egyházát". Az Érdy-kódex XVI. századi 
magyar nyelvén e nevezetes veszprémi esemény
ből néhány sor így hangzik: ,,. . . zent emre ky-
ral . . . Egy ydoeben mykoron chak egy titkus 
zolgayawal Ayoytatus ymachagnak okáért 
meene Wesprimee zent Gergy martyr Capol-
nayaban és ymachagaban azt gondollya va-
l a . . . " " 3 

Az Érdy-kódexet követi időben a legrégibb 
verses krónika Veszprémről, Csáti Demeter fe
rences szerzetesnek az 1530-as évekre feltétele
zett költeménye, a Pannóniai Ének,"4 melyben 
már jelentős hely jut Veszprémnek. Tárgya: a 
„fehér ló monda", a honfoglalás leírásával, ahol 
a Veszprémben lakó lengyel hercegtől veszik 
meg letelepedésre a földet, a füvet és a vizet. E 
krónikás hasonlatok mögött a lényeg: a letele
pedni szándékozó, hazát kereső magyarság ve
zére és vitézei hogyan verték le a Pannónia 
földjén uralkodó lengyel herceg seregeit, hogy 
azokat elűzve, helyükre települhessenek."5 A 
négyszázötven éves kezdetleges stílusú históriás 
ének — az irodalomtörténet megállapítása sze
r in t" 6 — tulajdonképpen a Thuróczy-féle kró
nika kivonatos rímes fordítása, amit Pray 
György egy azóta eltűntnek tudott kódexből má
solt, aminek alapján adta ki először Révai Mik-
lós ." 7 

A magyarországi török háborúk hiteles, kor
társ értesüléséből eredő jelentős forrása, Tinódi 
Lantos Sebestyén Kolozsvárott, 1554-ben kiadott 
Krónika című műve . " 8 Veszprémnek 1552-ben a 
török által elfoglalásáról a Budai Ali Basa his
tóriája című fejezete tájékoztat. A 13 szakasz
ból álló elbeszélő rész a töröknek a vár körüli 
felvonulásával indul. A várkapitányt is meg
nevezi — ,,Az jó Paski János ott főhadnagy va-
la" —, de nála, várát nem önkényesen, mint 
későbbi történetírók megvádolták, hanem fel
sőbb utasításra hagyta el — ,,De az megszállás
kor királ felé ment vala". 

A 4. és 5. versszak a törökök öröme, hogy 
a várkapitány eltávozott, majd az ostrom meg
kezdése. A 6—7. szakasz az őrség lázadása, ami
kor a török támadásra védekezés helyett a leg-
szégyenletesebb árulással válaszolnak: ,,az falak
ról zászlókat lehányák". Ezt követi a várat hűt
lenül elhagyó árulók bűnhődése és a magára 
maradó Vas Mihálynak a pasával alkudozása, 
a menekülési szándék. 

A 9—10. szakaszban nagyon tömören és 1554-
ben a török várháborúk kezdetén írva, mint

egy intő figyelmeztetésként szólt Tinódi az egész 
magyarsághoz, amire Zrínyi oly sokszor utalt: 
a török adott szava álnok hazudozás. A min
dig igazat író Tinódi még megtoldja, hogy ,,basa 
hagyásából megfogák, megfoszták, pénzétől, lo-
vátul ötét megtisztiták". 

Végül a tévedés áldozataként török fogságba 
került Vas Mihály sorsa feletti elmélkedése zár
ja a veszprémi vár szégyenletes elvesztéséről 
adott tudósítását, még határozottabban utalva a 
török megbízhatatlanságára, aminek később is 
oly sokan estek áldozatul a másfél száz éves 
megszállás idején: ,,Ûgy hidgyetök terek hiti
ben, szavában." 

Tinódi krónikás beszámolója mintha helyszíni 
tudósítás lenne, oly élményszerű leírás Veszp
rémnek 1552-ben először török kézre kerülé
séről. A vár vívásának első mozzanatai, majd 
az őrség lázadása, a várnak ,,hitre" feladása, a 
nem szavatartó török eljárása, a kivonulók ki
fosztása, rabságra vetése Vas Mihállyal együtt, 
fontos, forrásértékű adatok, amiket a későbbi 
írók is felhasználtak. Vas Mihály előző he
lyén, Siklóson, ahol 1543-ban mint várnagy sze
repelt, hasonlóan feladta a várat a töröknek sza
bad elvonulásért ." 9 

Veszprém ostromának legelső hiteles, mint
egy napra keltezett, de igen rövid, csak pár 
soros rögzítése a veszprémi káptalan régi Szám
adáskönyvében található, 1552-nél bejegyezve, a 
418. lapon.120 

Idegen hatalom az Árpád-korban eljutott 
Veszprém környékéig is, a trón betöltése körüli 
harcok során, főként a XII . és XI I I . században, 
majd a feudális oligarchák középkori ellenséges
kedéseitől magyar pusztítást is elszenvedett; de 
az ország határán áttört ellenség csak 1490-ben 
foglalhatta el először, midőn Mátyás halála után 
a trónkövetelő Miksa német császár az országra 

. . 1 9 1 

tort.121 

A rövid német uralom megszűnésével csak há
rom évtizedes, viszonylagosan békésebb élet 
után, 1526. június 23-án döbbenhettek rá a veszp
rémiek a török veszedelem jelentőségére, ami
kor Szentiványi György, mint a király követe, 
megjelent a káptalan előtt a hadba hívó véres 
karddal.122 Megszűnt végleg a középkori szabad
ság és függetlenség: teljessé lett a török vesze
delem. 

Ezután már csak a Mohács előtti dráma utolsó 
jelenetei következhettek, amikor Brodarics Ist
ván, a humanista műveltségű kancellár, az or
szág déli határai felé, a török ellen vonuló, „Érd 
közelében, a Duna mellett ver t királyi táborból" 
1526. július 27-én elküldi levelét VII . Kelemen 
pápához, hogy a magyarországi eseményekről tá
jékoztassa. Ebben már a helyzet átérzéséből fa
kadó végső kétségbeesés csendül ki: „Egyedül 
Isten, vagy Isten akaratából bekövetkező vélet-
let mentheti meg az országot a pusztulástól. Sem
mi más utat a megmeneküléshez nem látok . . ." '2 i 

Mivel sem az országot, sem Veszprémet nem 
mentette meg semmiféle „véletlen", a török pe
dig mind erőteljesebben támadt, a védtelen vég-
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várak elvesztése után, 1541-ben Budát, az or
szág fővárosát is elfoglalták. A dunántúli védel
mi vonal áttörte a Balatont, és a XVI. század so
rán kétszer is (1552, 1593) elfoglalták Veszp
rémet. 

E harcok, a városnak el- és visszafoglalásai 
leírása, megörökítése mint veszprémi helytör
téneti adat, hét névhez fűződik: a humanista tör
ténetíró, Forgách Ferenc (1530—1577), a ha
sonlóan történetíró, kitűnő diplomata, esztergomi 
érsek Verancsics Antal (1504—1573), az erdélyi 
udvari történetíró, Baranyai Decsi János (1560— 
1601), Tielesch Lénárt, Körmöcbánya jegyzője, 
Salm Eck gróf, a felszabadító sereg fővezére és 
Siebenbürger Lénárt, Selmecbánya követéhez. 

1552-ről Forgách Ferenc, az 1571 és 1575 kö
zött írt kortörténeti művében ad rövid ismer
tetést,124 mintegy Tinódi Krónikája prózai meg
jelenítéseként. Az ott leírt eseményekhez sem
mi újat nem fűz. 

Másfél évtizedes török uralom után foglalták 
vissza Veszprémet Thury György, Salm Eck, 
Gyulaffy László és a pápai kapitány, Enyingi 
Török Ferenc csapatai 1566. június 30-án. Az 
egynapos küzdelemről az előbbihez hasonlóan: 
a támadás, a várfal leomlása, a német és ma
gyar csapatok hősies harca, majd a várba betö
rés után a zsákmányon összekülönbözők leírása, 
Forgách Ferenc ismertetésének anyaga.125 A vár
kaput bedöntő magyarok közül elsőként berontó 
hős, Gyulaffy László szerepeltetése, munkája ré
vén lett köztudott. Utolsó mondatában „elsiratja" 
a pusztuló veszprémi várat, mely mint nagy és 
gazdag hely, „egyetlen nap leforgása alatt a tűz
vész örvényében földig pusztult — arx . . . unam 
intra diem ignis vorragine funditus deleta". 

Helytörténeti különlegességnek számítható az 
1566-os ostromról maradt második forrás, Veran
csics Antal feljegyzése, mert magyar nyelvű.'2 ' ' 
Kortárs élmény alapján írt visszaemlékezésnek 
minősíthető Veszprém visszafoglalásáról adott 
beszámolója, hiszen 1573-ban halt meg, így az 
1566-os eseményekről nagyon is közeli értesü
lései lehettek, ekkor egri püspök, 1567-től lesz 
ismét portai követ. Mégis csak néhány fő moz
zanatát rögzíti. Nála is első helyen áll a várfal 
gyengesége és a támadásra gyors leomlása. Íme, 
írásának néhány mondata, Verancsics érdekes 
archaikus magyar nyelvén: ,,. . . [Salm Eck] . . . 
azt elvégezvén Beszpremy felé indula népével, 
egy szegyén ember meghozá, hogy Beszpremy 
várának az küfala nagy részig leszakadt volna, 
az gróf semmit nem tartozék, hanem mindjárást 
Beszpremy alá indula, az törökek azt meglátták 
Beszpremnek az varasát megégetek, az várra 
takarodának". 

Tud a helytörténet Veszprémnek 1566-ban 
visszavételéről kortársak és szemtanúk elbeszé
lése szerint leírt adatokról is. 

Egyik: Tielesch Lénártnak, Körmöcbánya jegy
zőjének, mint a királyhoz küldött követnek 1566. 
július 1-én, 2-án és 5-én Bécsből küldött je
lentései, a másik: Salm Eck grófnak, a felsza
badító sereg fővezérének az aggódó selmecbá-
nyaiakhoz intézett, 1566. július 5-én Veszprémből 
indított levele. A harmadik forrás Selmecbánya 
követének, Siebenbürger Léndr/nak — akit vá

rosa Salm Eckhez küldött tájékozódni a törökök 
erejéről — 1566. július 13-án írt jelentése, csa
tolva hozzá Salm Eck veszprémi levele.127 

Palota egyhetes ostroma, Gyula megtámadása 
és vívása Pertev által, továbbá Szulejmán erős 
haddal előnyomulása, nagy vészt keltett orszá
gosan. Palotáról a felvidéki bányavárosok kö
zött az a hír terjedt el, hogy a törökök már el 
is foglalták, akik így megerősödve, a nógrádi 
török várakból rájuk fognak támadni. A bánya
városok félelmükben, tájékozódásul, követet 
küldtek Salm Eck dunántúli táborába, biztos hí
reket szerezni Palota sorsáról és a dunántúli ese
ményekről. Egyidejűleg Bécsbe, a királyhoz is 
küldtek követet, hogy a bányavárosok védel
mére megfelelő segítséget kérjenek. 

Ezekben a követ jelentésekben maradt az utó
korra Veszprém 1566-os ostroma és visszafog
lalásának története a kortársak és szemtanúk el
beszéléseiben. 

Negyedszázados, viszonylag nyugalmasabb idő 
után, 1593-ban tört a veszprémiekre Szinán pasa 
hatalmas serege, s a várat háromnapi ostrom 
után el is foglalta. 

Amikor Veszprém újabb török megszállás alá 
kerülésének forrásait, mint ezen esemény hely
történeti emlékeit szándékozunk bemutatni, el
sőként mint kortárs megemlékezést az ostromról, 
az 1601-ben meghalt Baranyai Decsi János (De-
cius Barovius) Magyar históriáját említjük.I2M 

Családja a Dunántúlról menekült a török elől 
Erdélybe,129 ahol tanár, majd fejedelmi udvari 
történetíróként élt.I3Ü Életének e különös fordu
lata lehet a magyarázata, hogy talán fiatalkori 
emlékek, kapcsolatok révén tudott oly részletes
séggel írni Veszprémről. A Commentariorum de 
rebus Ungaricis libri qui exstant című műve ne
gyedik része, második fejezetében De capto 
Vesprimio cím alatt foglalkozik a vár ostromá
val és elfoglalásával.1" Előadásának egyes moz
zanatai is közvetlen értesülést feltételeznek. 
Ilyenek: kémek előreküldése a török erejének 
kikémlelésére, Zamaria Ferdinánd várkapitány
nak a győriektől négyszáz német gyalogosnak 
segítségül kérése, az ostromot már feltartóztatni 
nem tudó védőknek éjjel a várfal egy kis nyílá
sán menekülési szándéka, akiket azonban a tö
rökök megtámadnak, egy részüket levágják, a 
többit a várkapitánnyal együtt fogságra vetik. 
A várkapitányon kívül még két nevet is említ. 
Az egyik: Fekete Benedek, aki néhány bátor tár
sával éjjel kilopózik a várból a török táborba 
kémlelni, a másik: Miskolczi Péter igehirdető. 

Hasonlóan kortárs élmény az alapja a nádor, 
Illésházy István föl jegyzéseinek, aki kora még 
eléggé nehézkes magyarságával, néhány mondat
ban, az időpont, a hely és a legfontosabb sze
replök felemlítésével örökítette meg az 1593-as 
ostromot és még előzményeire is utalt.132 így 
hangzott Illésházy magyar nyelvén: ,,. . . török 
császár . . . az fővezérét Sinan pasát küldi por
tai és európai erejével, ki elérkezik és 2.8-bris 
Beszprimet megszállá 5.8-bris kijütt éjjel az szol
gáló nép belőle. Ferdinánd volt benne és Hoff-
kircher, mert annyisok álgyúval törette, hogy 
tovább benne nem maradhatának. Az kapitán 
Ferdinánd az német kapitán és Hoffkircher fo-

304 



gollyá esek, az többit kit levágtak, kit elfog
tak . . ." 

Csak rövid ideig, öt évig örülhetett Szinán 
pasa a győzelmének, mert 1598-ban újra magyar 
kézben van Veszprém. A tizenötéves háború 
második részében visszaszorított török erők a 
Dunántúlon is területfeladásra kényszerültek. 
1598. március 29-én Győr lesz újra magyar város, 
ami Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf nagy
szerű fegyverténye.133 A székesfehérvári diadal 
után a felmentő sereg július 31-én Tatát foglal
ta el,134 azután Gesztes következett,135 végül 
augusztus 3-án és 4-én Veszprém szabadult 
fel.136 

A város ezen utolsó, XVI. századi küzdelméről 
a későbbi feldolgozások mellett ugyancsak II-
lésházy István följegyzéseit tartjuk a kortárs ér
tesülés ősforrásaként, még ha az csak alig né
hány sor. 

Íme, a majdnem négyszáz éves szöveg Veszp
rém visszafoglalásáról: ,,Azon éjjel — (augusz
tus 3.) — küldtek Beszprin alá lesni, hogy ha az 
törökök feleségeket, marháj okát kiküldik. Azon 
éjjel ezeket az törökök kiküldték, és azok reá
találtak, mind az késérő törököt megverték, azo
kat megfogták. És így az török mingyárast 
Beszprimet pusztán hagyá, és belé szállának a 
mieink." 

Mielőtt zárnánk a XVI. századi, Veszprém tör
ténetéhez adatokat szolgáltató forrásainkat, meg 
kell még emlékezni egy jellegzetesen helyi for
rásmunkáról, az 1524-ben püspöki hivatalváltás
kor, Várday Pálnak Egerbe távozásakor, Szala-
házy Tamás új püspöknek átadott javak jegyzék
be foglalása alkalmával készült Urbárium-ról.137 

Az okmány tudománytörténeti , de még inkább 
veszprémi helytörténeti értéke, hogy a XVI. szá
zad elejére pontos képet ad a vár, a város püs
pöki birtokrésze területének társadalmi és gazda
sági helyzetéről, azonkívül értékes adatforrás 
Veszprém XVI. század eleji földrajzához is. 

Az akkori két veszprémi püspöki városrész: 
Szenttamástalva (Zenthamasfalwa) és Szentmik
lósutcája (Zenthmykloswchaya) szerepel részlete
sebben. Mindkét helyen közli az Urbárium az 
ott lakó jobbágyokat név szerint, kötelezettsé
geikkel. 

Szenttamásíalván (mai Dózsaváros) 1524-ben 25 
jobbágycsaládot írtak össze. Jó magyarosan 
hangzó nevük az összeírás sorrendjében: Gyö-
mörey Orbán, Csopaki Mátyás, Kádár Miklós, 
Kovács Simon, Tóth Péter, Madarász János, 
Ferencé Máté, Szitás Benedek, Varga Imre, Kis 
Balázs, Szálai Egyed, Pongrác András, Tóth Já
nos, Kis Máté, Harangozó János, Szalay Mihály, 
Kovács Bertalan, Sipos Bálint, Szakái István, 
Pongrác Pál özvegye, Dorottya, Németh Ambrus, 
Zalay Demeter, Zabó Pál, Prokáthor Dénes és 
Asztalgyártó Mátyás. 

E városrész jobbágyai földbért nem fizettek, 
minden jobbágyterhük néhány különös szolgál
tatásból állt. 

így, bizonyos ünnepek előtt, ők takarították a 
püspök kúriáját és megtisztították a templom kö
rüli utat. Űrnapján virágos ágakat és virágokat 
adtak a körmenetre és ebben a nagykeresztet 
vitték. Egyes ünnepeken harangoztak a nagy

haranggal a szentmisére és a vecsernyére. Há
rom mérföldnyi távolságra kötelesek voltak el
vinni az udvarbíró leveleit és az idéző pecsé
tet, de i lyenkor küldőjük gondoskodott az ille
tők költségeiről. Kötelezettségeikhez tartozott 
minden évben megújítani a várban levő szint. 
Ök vadásztak a püspök részére a Bakonyban, 
a kapott hálóval. Nekik kellett lekaszálni a 
Kemecsirétet és karácsonykor telkenként két 
szekér fát vinni a várba.138 

A másik veszprémi városrészben, a Szent
miklósutcájában (mai Komakút, Kálvária-domb 
környéke) 6 jobbágy családot írt össze az Ur
bárium. Ezek: Alch László, Kovács György öz
vegye, Ágota, Dörgicsei Máté, Mészáros Antal, 
Zabó István és Tóth János. 

Kötelezettségeik hasonló jellegűek, mint az 
előzőknek, így valószínű, hogy mindkét város
rész jobbágyainak különleges helyzete volt a 
püspök—földesúr viszonylatában. 

A várnagyoknak karácsonykor és húsvétkor 
szokásos ajándékozáson kívül egyik legfonto
sabb munkájuk volt: állandóan tisztán és jó kar
ban tartani a várban levő középhíd alatt futó 
árkot. Kötelességük volt még a kalodát javí
tani, vagy ha kellett, újat készíteni, továbbá 
karácsonykor telkenként egy szekér fát vinni a 
várba, hasonlóan egy szekér abroncsot is.139 

A veszprémi vár középkori szerkezetére utal 
a szentmiklósutcai jobbágyok kötelezettségéből 
fennmaradt kitétel: ,,Középhíd alatt futó árok". 
E különös hely — ami az Urbáriumot ismertető 
Holubnál is probléma maradt — az Urbárium 
eredeti latin szövegében így hangzik: ,,. . . Isti 
dicunt hanc consuetudinem tantummodo habere, 
quod fossatum sub ponte Kewzephyd vocato in 
castro Wesprimiensi habitum teneantur semper 
mundare et renovare."1 4 0 Az itt említett, még a 
latin szövegben is magyar kiejtés szerint írt ún. 
„Középhíd" és az alatta futó árok, nem más, 
mint a még akkor teljes épségében meglevő 
belső várfal várkapujának egyik védelmi része, 
ahol kettős kapu biztosította a bejárást fel vonó
híddal, ami alatt volt az a bizonyos „árok", 
amire a felvonóhíd kapuját engedték le. Csak 
természetes, mint a várvédelem egyik fontos ré
sze: rendszeres gondozást igényelt. 

Említ még az Urbárium Veszprém várában az 
összeírt lakók között két egyházi nemest is, akik 
országos nemesek voltak, és védelem céljából 
álltak a püspök szolgálatába, de nem tartoztak 
a püspöknek mint földesúrnak semmiféle szolgál
tatással.141 Nevük: Kulcsár Albert és Fülöp Péter. 

Miként Bonfini a XV. századtól, hasonlóan lett 
Istvánfíy Miklós az 1622-ben első kiadásban 
megjelent nagy történelmi művével a legnépsze
rűbb, legkeresettebb történetíró.142 Könyvében 
az 1490-től 1606-ig tartó korszakot tárgyalja, kü
lönös részletességgel saját kora történetét, főként 
a hadieseményeket, de kevés gazdasági és társa
dalmi érdekű adattal. A leírásokba szőtt, költött 
humanista beszédei és szépen csengő, gördülé
keny latinságával érdemelte ki a magyar Livius 
melléknevet. 
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Vele, személyével és a magyar történetírásban 
jelentős munkájával —, melyben a török táma
dásoknak kitett veszprémi vár körüli harcok a 
legrészletesebben maradtak ránk — szándéko
zunk megnyitani a XVII. századi, Veszprémmel 
kapcsolatos történelmi források ismertetését.143 

Az előzőekben vázolt négy történetíró — Ba
ranyai Decsi Jánosnak Veszprém 1593-ban elfog
lalásáról adott eléggé részletes leírásán kívül —, 
Forgách, Verancsics és Illesházy is csak rövidebb 
beszámolókat adott. Istvánffynak latin nyelven 
írt magyar történelme az első olyan forrás, ami
ben a város el-, illetőleg visszafoglalásáért folyt 
harcokról bővebb ismertetéseket kapunk. 

Az Ali budai pasa által 1552-ben elfoglalt 
Veszprémről adott tudósítása144 erősen magán 
viseli a Tinódi versében található részletek nyo
mát. A vár és környékének bemutatása után, ko
rábbi történetéről is megemlékezve, rátér az ost
romot kezdő török sereg elhelyezkedésére. A há
rom várkapitány: Paksy János, Pető Péter és Vas 
Mihály említése után az őrség viszálykodása, 
a leomló és ki nem javított várfal résein az el
lenséghez pártolás és bűnhődésük következik. 

Vas Mihály alkudozása — követe Székely Ta
más útján —, ,,miután a törökök hitet tettek", 
a várból kivonulók kifosztása, majd az őrség 
és kapitányuk fogságba kerülésének leírása pon
tosan követi az alig néhány évtizeddel e részlet 
rögzítése előtt, 1554-ben kiadott Tinódi Krónikát. 
Még a zárógondolat is egyezik, amikor Istvánffy 
Tinódihoz hasonlóan figyelmeztet: nem kell hinni 
a megbízhatatlan töröknek. 

Veszprémnek 1566-ban visszafoglalásáról 
Forgách Ferenc és Verancsics Antal korábbi le
írásai mellett — Istvánffy tudósítása a részlete
sebb.145 Az író ekkor már 28 éves, így a szemé
lyes élmény vagy a közvetlen kapott hírek ad
hatták alapját munkája e részének. 

Palota (Várpalota) és kapitánya, Thury György 
megmenekülésétől indítja Istvánffy elbeszélését, 
amikor az odaérkező Salm Eck és vezértársai pa
rancsnoksága alatt levő tizennégyezer főnyi se
reget hajlandó Veszprém felmentésére vezetni. 
A vezérek tanácskozása közben érkezik meg a 
kémszemlére küldött Csokonai Demeter jó hírei
vel, miszerint Veszprém falai oly gyengék, hogy 
a kémszemléjük alkalmával rájuk sütött kis ágyú 
a fallal együtt a mélységbe omlott. E különös 
észlelés volt a döntő — Istvánffy szerint —, hogy 
azonnal megindultak Veszprém felé. 

Az ostrom közben támadt tüzet is említi az író, 
szól — a forrásokban egyedül — a székesegyház' 
égéséről, amit pedig a törökök épségben meg
őriztek. 

Veszprémnek harmadik, 1593-ban történt pusz
tulásáról is megemlékezik Istvánffy.14*' Itt szin
tén utalhatunk némi személyes értesülésre, mert 
a nagy humanista történetíró, aki 1615-ben halt 
meg, 1593-ban még csak 55 éves, így ő is kortárs 
író. 

A Székesfehérvárról induló török sereg nagy 
erejű ostromát, hogy minél érzékelhetőbbé te
gye — ismételt hangulatfestéssel, amiket gyakran 
alkalmaz —, azt írta: akkora erővel csapódtak 
az ágyúgolyók a veszprémi vár falához, hogy 
egyidejűleg az ellenkező oldali falat is átütve, 

a rátóti mezőn [Veszprémtől 5—6 km!] estek 
le.147 Hiába volt a várkapitány, Speciacasa Ferdi
nánd őrsége és Hoffkirch András segédcsapatai
nak ellenállása, a vízkérdés miatt — elromlott a 
vár egyetlen kútja — a vár feladására gondolnak. 
Ez a vízhiány és a már nagyon összerombolt vár
falak védhetetlensége váltja ki a szökés tervét. 
Éjjel, titkon próbálkoznak a szökéssel a vár ,,déli 
kiskapuján", de a törökök csakhamar észreveszik 
őket. Nagyobb részüket levágják, csak kevesen 
tudnak fegyverrel utat törni maguknak és a Ba
kony felé elmenekülni. Ilyenek voltak: Radies 
vajda, Erdős Pál jeles vitézek. Fogságba kerültek 
a kapitányok is. 

Ennyi az, amit Istvánffy tud Veszprém 1593-
ban való elfoglalásáról. 

A XVII. századra megerősödő veszprémi ref. 
egyház lelkészei közül többen is voltak, akik 
nemcsak prédikáltak a nép nyelvén, de írtak is. 
így a két Gál: Imre és fia, István. Pathai István 
mögött is volt már egyházirodalmi múlt, mielőtt 
Veszprémbe került148 Nevéhez fűződik a veszpré
mi ref. egyháznak általa, 1614-ben kezdett Anya
könyve, a kor egyik értékes demográfiai forrása, 
nevekkel, helytörténeti adatokkal. 

Nem vitatható el a helytörténeti forrás jelen
tősége azoktól a XVII. századi különböző tárgyú 
és irányú költeményektől sem, amikben korhű 
Veszprémre utalások akár történelmi, akár 
földrajzi — találhatók. 

A török kor vitézi párbajait mindkét részről 
megelőzte a kölcsönösen küldött kihívó levél, 
aminek hangja az ellenfelek egymást megbecsü
lése vagy becsmérlése szerint változott. Néha gú
nyolódó, lebecsülő módon, vagy a legreálisabb 
naturalizmus hangján szólították, nevezték egy
mást, a mindennapi „társadalmi" érintkezésben 
nem igen használt „szókincsüket" is igénybe 
véve. Ilyen nagyon gúnyolódó, lebecsülő, he
lyenként eléggé erősen naturalista hangvételű 
az a levél, amit versben — mint e kor egyetlen 
megmaradt veszprémi népköltészeti termékét 
— írtak 1646-ban a veszprémi hajdúk,149 és küld

ték ,,a palotai rabló törökhöz", már megerősödve, 
és öntudatosan figyelmeztetve azokat, hogy 

„Nem fogyott még el Veszprémnek Augura, 
Hidd el, ott terem könnyű gyalog hadja, 
Mindenikének vagyon száz-száz ónja, 
Kopasz társaidnak kész gondot adnia." 

Nem jegyezte fel a történelem, hogy ki vitte el 
a veszprémi várból, gyalogposta-e, avagy lovas 
futár, a maguk erejében már nagyon bízó veszp
rémi hajdúknak a rabló törökhöz címzett levelét 
1646-ban; és arról sem tudósít a história, hogy 
hogyan fogadták a levélvivőt, aki talán csak egy 
nyílhegyre tűzve lőtte be Palota vára magas falai 
mögé a kihívóan csúfolódó, lebecsülő hangú írást, 
amit nem is lett volna tanácsos személyesen kéz
besíteni a palotai bégnek de a XVII. századi 
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veszprémi események sokban igazolják, hogy 
a török erejét, már erősen alábecsülő hangú levél 
mögött, amiben vitézi önérzet, „nem fêlés a tö
röktől", a megszabadulás reménye és a független
ség vágya van: nem nagyokat mondó hősködés, 
hanem a végvári küzdelmek során sokat próbált, 
sokat küzdött, de még több harci tapasztalatot 
szerzett, bátor veszprémi hajdúk vannak, akik 
nemcsak megvédik már a várat — ami ottho
nuk —, de ha kell és arra alkalom adódik, vállal
ják még életük árán is a török veszélyt elhárító, 
sok harci sikerrel kecsegtető portyázásokat is. 

A Wesselényi-féle összeesküvést követően, 
a protestáns prédikátorok és tanítók utáni nyo
mozás, valamint 1674-ben a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék határozatából, Európa felháborodá
sát is kiváltóan, az elítélt és hitükhöz ragaszko
dóknak gályarabságra eladása szomorú emlékét 
őrzi az 1675-ben, Triesztben írt Gályarabságra 
hurcolt prédikátorok éneke című hosszabb köl
temény, amiben a gályarabságot választók bú
csúznak otthonuktól. 50 

A kegyetlen rabságot választók egyike a 
veszprémi prédikátor, Bátorkeszi István, aki a 
26. és 27. versszak szerint így búcsúzik városá
tól, híveitől: 

,,Vitéz Veszprém vára, magyarok végvára, 
Nagyobb részül pedig az Krisztusnak nyájja, 
Bátorkeszi István, ki valék pásztora, 
Mostan elbúcsúzom tületek én sírva. 

Fizesse meg Isten az ti hűségteket, 
Sokszor rabságomban küldött pénzeteket, 
Nem szolgáliok immár többé benneteket, 
írja fel az Isten mennyben neveteket ." 

A felsorolt, nagyon kiemelkedő, érdekes, 
a kort is jellegzetesen bemutató források adatai
val szándékoztunk a XVI. és XVII. századi 
Veszprém jelentőségéről képet adni. 

4. EGY „LIRAI" 
HELYTÖRTÉNETI MUNKA 1768-BÓL 

A XVIII . század elején telepítette le Volkra 
Ottó püspök a piaristákat Veszprémben.151 Az a 
két és egynegyed század, ami működésük kezde
tétől az iskolák államosításáig, 1948-ig eltelt, 
Veszprém művelődéstörténetének — munkájuk
kal — értékes darabja. Emléküket nemcsak az 
alsóvárosi temetőben levő kriptájuk fölé emelt 
márványobeliszkre vésett nevek őrzik, de a rend 
történetében található, a magyar tudományos 
életben is számon tartott neves egyéniségek, 
akiknek pedagógiai és szakmai felkészültségére 
mindig hálás tisztelettel és szeretettel gondolnak 
vissza egykori tanítványaik. 

Az 1711-ben alapított iskola152 a XVIII . század 
eleji mezőváros, Veszprém, török kor utáni ma
gáratalálásának első kultúrjelensége, a város 
szellemi életének és a középiskolai műveltségnek 
ott megalapozója. 

A török háborúk utolsó megszállását alig kihe
vert város Rákóczi-szabadságharcában vállalt 
szerepéért 1704-ben újabb pusztításnak lett ál
dozata; a kurucpárt i Veszprémet Heister osztrák 
tábornok kegyetlenül „bünteti": felégeti, kira
bolja, lakossága egy részét katonái megölik, 
miáltal az élni akaró város újra feldúlt, szétrom
bolt lett. l5:í Csak 1723-ban, a székesegyháznak 
Esterházy Imre püspök által felépíttetése nyitja 
meg a kor stílusában, barokk formában a város 

. . . . , . , . . 1Ч4 es a var újjáépítését. 
Ebben a történelmi és társadalmi viszonyaiban 

is átalakuló Veszprémben igen szerény — de rö
videsen annál eredményesebb1 5 5 körülmények 
között indul a piarista tanító rend működése. 

Fél évszázaddal e kultúrmisszió megkezdését 
követően került a városba 1765-ben Benyák Ber
nát mint fiatal kezdő tanár,156 a később neves 
piarista filozófus, aki a felvilágosodás szellemé
ben elsősorban filozófiatörténész, ,,a magyar 
piarista felvilágosodás élő szelleme";157 de mint 
nyelvújítót is nyilvántartja a magyar iroda
lom.158 E sokoldalú egyéniség a „modern" fizi
kában hasonlóan otthon érezte magát, 1769-ben 
már a ,,nagy Newton"-ra hivatkozik, aki „egy új 
világosság terjesztője is, aki végre fényt derített 
az ég gömbjeinek homályos útjaira".15 

Csupán két iskolai évet töltött az akkori 
Veszprémben 1765-től 1767-ig, de e kis idő is elég 
volt, hogy „munkahelyét" megszeresse. E rövid 
pár esztendő emlékeként született meg, onnan el
helyezésekor, 1768-ban a Veszprém városának 
nyájas leírása című, 54 szakaszos költeménye,160 

aminek alapján a benne megörökített XVIII . szá
zadi veszprémi adataival őt is besorolhatjuk — 
ha „l írai" alapon is — a veszprémi helytörténet
irodalom művelői közé. A hosszú búcsúvers he
lyenként nagyon nehézkes „veretű", még nem ki
forrott költő műve, de a formai megoldásoknál 
sokszorosan nagyobb helytörténeti értéke. 

Talán különös vállalkozásnak tűnhet egy ver
set mint helytörténeti forrást mérlegelni, de a 
költeményben található városíöldrajzi adatok a 
XVIII. századi Veszprémre íorrásértéküek, egy-
némelyike problémamegoldó is. 

A költemény, kétségtelen, Veszprémből eltá
vozása után készülhetett, mert 1768-ban, megírá
sakor, már Nagykárolyban volt.161 A fiatal író
tanár szeretett városától búcsúzó visszatekintése, 
a számára oly sok hangulatot, természeti szépsé
get, az ottani emberek megbecsülő kedvességét 
is jelentő helyre, mintegy a város kitárulkozása 
egész valójában. Ezen újra „minden kedves he
lyet bejáró" városbarangolásából rögződött az 
egyes versszakokban, mintegy földrajzi váz sze
rint, az általa ismert XVIII . századi Veszprém. 
Érezhető a sorok és az egyes szavak mögött a 
piaristák magyarországi ősi fészkéből, Privigyé-
ről, majd meg Nyitráról,162 e helyekhez hasonló, 
dombos, völgyes, „ide oda hányot t" utcájú 
Veszprémbe került fiatalember mint lesz ott is 
rabja a természeti szépségeknek, mikről vonzóan, 
részletesen írt versében. 

Költeményében ad történelmi vonatkozásokat, 
színes társadalmi hangulatképet, földrajzilag 
pontos helymegjelöléseket, utal az egyes város
részekre, azok nevezetességeire, az általa ismert, 
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bejárt utcákra, a régi ivóvizes kutakra, ma már 
teljesen elfeledett néprajzi érdekességekre, az 
akkori veszprémi nyelvjárásra — eléggé megro
vóan —, nem hallgatva el a hely közlekedési ne
hézségeit sem. 

Mindezek mellett talán az egész veszprémi 
helytörténeti irodalomban ,,a leglíraibb" meleg
séggel emlékezik meg a város vendégszerető la
kosságáról, az ,,igaz barátság"-ról, mert „tiszte
let s bötsület egygyütt mulatoznak", mit nagyon 
közvetlenül tapasztalhatott is, és ami tőle, az 
„idegentől", aki életében először lépett Veszprém 
földjére, ez igen nagyra értékelhető megállapítás, 
mintegy Veszprém első ,,idegenforgalmi elisme
rése". 

Az előforduló helytörténelmi értékű megálla
pításai két csoportra oszthatók: érdekesebb jel
legűek és a mintegy forrásértékű különlegessé
gei, miket ma már csak a város műltját jól is
merő tud észrevenni. 

Könnyebb áttekintés szempontjából a felsoro
landó jellegzetességeket a versszakok sorrendjé
ben közöljük. 

Az első csoportba sorolható érdekesebb kité
telei a versnek: 

2.: A mai Buhim-völgy nála ,,vohin völgye" 
megnevezéssel, talán éppen a néveredet bizony
talansága miatt, népiesen kifejezve. 

4—8.: A város török kori harcairól, a vár el
foglalásáról, majd visszaszerzéséről, a törökökről, 
amint talán ott hallotta. 

13.: A ma Séd patak ,,Sét"-nek írva, és 
„gyöngy folyó vizetské"-nek nevezve, amikor 
még ,,a környezetszennyezés" ártalma ismeret
len volt. A ,,rétjén . . . jól lakhat, legelhet a 
ketske" kitétel az állattartás egyik helyi jelleg
zetességére utal. A kecske mint ,,a szegényember 
tehene", közkedvelt háziállat volt Veszprémben. 
A XVIII . században, de főként a XIX.-ben egész 
kecskecsordák — fogadott pásztorokkal — legel
tek a város meredek emelkedésein, a környező 
dombokon. 

15—17.: A hegyes-völgyes városban, főként 
téli időben, a közlekedés nehézségeiről. Igen 
szellemes a veszprémi dombokra kapaszkodó em
ber mozgásának megérzékeltetése: „Mesterség 
feljutni, a lábat rángatja, hátra mint előre több
ször tántorogja." Majd ,,a síkos jég ellen" hasz
nált „vaskörmös patkókat" említi, miket még 
másfél száz év múlva is lehetett látni Veszprém
ben. A „tékájára" ülő és a várhegy jeges domb
oldalán így lecsűszó „deáksereg" ugyanazt tette 
meg az 1920-as években is, az átszíjazott könyv
csomagra ülve. 

20.: A női viselet egy darabja ,,a takarító", Be-
nyák Bernát idején Veszprémben. Azon korban 
a népi női viselet nem ismerte a különböző fel
öltőket, kabátokat. Télen, hidegebb időben, egy 
nagy alakú, négyszögű, rojtos széllel díszített, 
vastagabb anyagból készült kendőt háromszög-
letűre hajtva, a hátukra, a nyakuk köré csavar
tak, ami derékon alul is betakarta a testet. Ezt a 
XVIII. századi veszprémi ruhadarabot írta Be-
nyák Bernát „takarító"-nak, éppen a testet körül
takaró jellegét kifejezve. A XIX—XX. század 
fordulóján, sőt még tovább is, az elég nagy szám
ban élő veszprémi német (sváb) lakosság is ezt 

használta, és használja ma is az a néhány nagyon 
öreg asszony, aki még ott él, hagyományaihoz 
ragaszkodva. 

27—28.: A városnak „ide stova vetett térő 
szegletiről", valamint „ide, oda hányott u t c á d 
ról adott megállapításai nagyon ötletesek, jó 
meglátásáról tanúskodnak. 

47—53.: Hét versszakot szentel a később kiváló 
nyelvésznek ismert, most fiatal kezdő tanárként 
Veszprémbe került Benyák Bernát, a veszprémi 
nyelv leírása, illetőleg elég alapos bírálatára is, 
pedig úgy indult, hogy „tsak kevéskét" mond 
Veszprém „polgári nyelvéről" . És íme, az első 
megállapítása is már csípős: „Régi magyarsággal 
tartják, hogy beszélnek, azonban adatott az náluk 
juh szélnek." Majd így folytatódik a „dicséret": 
„Óh be tsufos beszéd!", „Olyanokat hallhatsz, 
miket senki nem ért . . .", „Furtsa nyelve va
gyon . . ." 

A versből a második csoport különlegességeit 
képezik azok, amik valóban ezen évekre utaló, 
helytörténelmi értelmű megállapításai. 
3.: „Szemlélyed bár az ő liggatott bástyáját, 

Mondhat, inkább láttam veszett prém 
gallérját." 

Itt, a „veszett prém" (elveszett) kitétel a város 
nevének eredetéről — mint majd egy későbbi fe
jezetben látni fogjuk — akkor Veszprémben is
mert egyik népmondára utalás, amiben a „Veszp
rém" név eredetét „magyarázták": a „prém" és 
„elvesztésének" összetételével. De a 12. versszak
ban már azt állítja: „Veszprémnek nevezik haj-
dantól magyarok." 

25.: Benyák Bernát korát megelőző emelkedett 
szociális érzéséről tanúskodik e versszak: 

„Nőtelen tselédek egygyütt társalkodnak, 
A napok közöttök mindenkor jól folynak, 
Keserves ügyükről nem panaszolkodnak, 
Jó példát, oktatást egymásnak így adnak. 

Aki egy város életének érdekességeiről írva, a 
XVIII . század még egészen feudális világában, 
amikor a veszprémi polgárság emberi jogaiért és 
a szabad királyi városság elnyeréséért a legéle
sebb harcát vívja Biró Márton püspökkel, a feu
dális hatalom akkori városi képviselőjével, az a 
fiatal piarista tanár, aki ezt ott így látta: igen ma
gas társadalomerkölcsi szinten érezheti magát. 

29.: Itt néhány utcanevet említ, melyek szerin
te — „igen furcsa nevűek". No, e furcsa nevek 
így következnek: „vuhin", már szerepelt „vohin" 
néven. A „hosszú", mint utcanév megvolt Veszp
rémben 1925-ig, akkor az évforduló emlékére Jó
kai lett. Ma is az. A „csorda utca" hasonlóan 
megvolt 1938-ig, akkor, ugyancsak a nagy nem
zeti ünnep emlékére a Szent István nevet kapta. 
Ma ez is megváltozott. A „vásárállás" mint utca
név is sok ideig megvolt, egészen a XIX. század 
közepéig. Ma Kossuth Lajos utca. A „Hatron
gyos", ami Benyák szerint akkor „búvóhelye" 
volt „a tekergőknek"; a mai Árpád és Céhház 
utcák környékén meghúzódó kis utcaszögletek 
környéke. Igen kedves, hangulatos, romantikus 
része Veszprémnek, hála . . . még nem kezdte ki a 
„városrendezés". 

30—32.: E két szakasz a város legismertebb 
kútjairól emlékezik. Veszprémben a XIX. század 
végéig, amíg a szintén piarista Bolgár Mihály 
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veszprémi tanár tervezte városi vízhálózat el nem 
készült, a város különböző helyein forrásvízzel 
működő „közkutak" voltak. Ezekből sorol fel né
hányat, mint a ,,vitéz", „koma", ,,Ür kútja" és a 
„fingó és rotyogó". Közülük legrégibb — leg
alább írásban —, a „koma" vagy „Kárna" kút né
ven már a XII I . században, 1271-ben oklevél em
lítette hely.163 

A „Vitéz" nevű forrás, a város e korbeli ada
tainak összegyűjtője, Véghely Dezső szerint164 ré
gi eredetű és az ott bir tokos Vitéz családtól kapta 
nevét. Az „Úrkút" helyét is megírta Benyák Ber
nát: „a Sét vize mellett buzog fel". Igen, ez a kút a 
régi városi adatok szerint a középkori vár egyik 
vízellátója volt, közvetlenül a vár alatt.165 Ennek a 
vizét vezette fel a várba Tumler György, az ügyes 
malomépítő ezermester molnár, éppen Benyák-
nak Veszprémben tartózkodása idején, 1767-ben 
csővezetéken, az általa szerkesztett víznyomó 
szerkezettel, Koller Ignác püspökkel kötött szer
ződése alapján. A vezeték idők során elpusztult 
[inkább elpusztították!], de a forrás ma is megvan 
az Ürkút utcában. 

Az úgynevezett „fingó és rotyogó kút", régi 
veszprémi szájhagyomány szerint, a Benedek
hegy alatt levő malomnál, a Séd közelében volt. 
Benyák idejében még „jó ízű, kristálytiszta" ku
tak, egy század múlva már „italra nem alkalma
sak".1 Ezen különös nevű kút eredete, éppen a 
nevében kifejezett tulajdonsága miatt is, joggal 
feltételezhető, hogy a középkorban Veszprémnek 
ezen a részén volt, azóta szinte nyomtalanul el
tűnt, úgynevezett „Büdöstó"167 maradványaként a 
földből időnként „felgőzölgő" anyagok alkották a 
nevében kifejezett „hangot". E feltételezés elég
gé hihető „bizonyítéka", hogy ugyancsak Benyák 
idejében és éppen a piaristák kertjében (ma 
Fenyves utca 13.), e helyektől nem távol, olyan 
ásványforrás volt, ami gyógyított.168 

33—34.: Ezekben a gondos piarista a XVIII . 
századi Veszprém egy különös „intézményét" is 
megörökítette, a „Tizenháromváros" nevű város
részben, a „Tsókoló utcát" — később „Csókvár" 
néven is szerepelt —, ahol „Szüzek s legények 
sokszor elöl jönnek". Ennek létesítése ellen száz 
év múlva a helyi sajtó élénken tiltakozott,169 de 
később mégis létrejött, ahova tervezték, a Kádár 
utcában. 

35. : „Hosszú utsza végén éred a piatzot, 
Ott ó födél alatt kenyeres bolt látszót." 

Az itt említett piac a „Hosszú utsza végén", 
még a középkori településű, váraljai két város
rész, a Szenííamás/a/vá-ról170 és Szentmargitszeg-
ről,171 valamint a még római kori Balácáról Po-
gánytelekre vezetett utak találkozásánál keletke
zett egyik legrégebbi veszprémi piachely említé
se, ami nemcsak Benyák idejében, de egészen az 
első világháború kitöréséig „üzemelt" mint áru
hely, különösen a város környéki kistermelők ke
resték fel, tőlük vásárolták szívesen a környék 
háziasszonyai a „tejhasznot". 

Az idézet második sorában említett: „Ó födél 
alatt kenyeres bolt" kitétel, hasonlóan régi város
földrajzi adatokat elevenít fel. Ez a hely a mai 
Patak tér, az északi várfeljáró alatt. A Séd mel
letti nagy emeletes épület a tér sarkában a mai 
kisegítő (gyógypedagógiai) iskola, a volt kápta

lani jószágkormányzósági központ. E nagy emele
tes ház keletkezési idejére a helytörténet eddig 
— miután régibb veszprémi ábrázolásokon is sze
repel — adat helyett az 1790-es éveket jelölte 
meg.172 Egy múlt századi veszprémi újságcikk173 

segítette Benyák verse e második sora és az ed
dig bizonytalan keltezésű káptalani középület 
alapkőletétele legalábbis megközelítően ponto
sabb idejét meghatározni. Az újságcikk a kápta
lani épületet „lábas ház"-nak említi, ahol a közlé
sig, 1891-ig, a lábazatok által kiképzett fülkékben 
folyt az árusítás. A káptalan a jelzett időben épü
letét úgy alakította át, hogy a lábazatok beépíté
sével ezen árusítófülkéket megszüntette, és — a 
cikk szerint — így ott „az évtizedes gyakorlat", 
vagyis az árusítás megszűnt. Mivel Benyák Ber
nát idejében az árusítás megvolt, a kérdéses épü
letnek is — a káptalani háznak — állnia kellett, 
így az Benyák idejénél is jóval korábbi keletke
zésű. 

37—38.: E két versszakban a vár belsejének le
írása, ilyetén: 

„Könnyen számba vehedd a belső utszáid, 
Ide, oda nem térsz, szemlélhedd házait, 
Első szegletiben lásd kereszt falait, 
Szin és udvar nélkül való ház ajtait. 

Odább ha sétálgatsz, roppant épületek 
Tűnnek szemedben, egygy sorban kerültek, 
Mert igen szűk az hely, mássort nem 

nyerhettek, 
Vármegye, káptalan számára tétettek." 

A fejezetünk bevezető soraiban említett 1723-
as újjáépítést követően a várban erőteljes építke
zés indul. Eltüntették ezek során a vár egyik ad
dig megvolt „műemlékét", a belső várkaput a fa
lával együtt. Így ezeket Benyák már nem láthat
ta, csak az új kanonoki házakat, közülük a legim
pozánsabb, a Dunniczay-féle 1751-ben létesült. 
Előzőleg, 1733-ban a Biró Márton-féle kanonoki 
ház, 1741-ben a nagypréposti , 1763-ban a régi 
megyeháza és 1765-ben kezdte építeni, Fellner 
Jakab tervei szerint, a ma is látható palotáját 
Keller Ignác püspök. Ezeket látta Benyák Bernát, 
ezek voltak számára „a roppant épületek", amik 
mellett a „szin és udvar nélkül való" házak csak 
„könnyen számba vehetők" voltak.174 

39.: „Van még — is kimenés gyalog a kis ka
pun." A középkori veszprémi várnak a déli főka
puján kívül, volt a székesegyház mellett, az észa
ki részen még egy kapuja, az ún. „kiskapu".175 

Ezt említi Benyák. A főkapuhoz hasonlóan magas, 
tornyos bástyafal védte azt is. A török kor har
caiban ezek nagy része elpusztult, de a kapu, a 
„kiskapu" funkcióját betöltve, még az író idejé
ben is létezett. Ma már csak egy keskeny köz a 
székesegyház és a vele szemben levő, volt nagy
préposti lak között. 

40.: „Páter Piaristák szép fel oskolája" kitétel, 
a már azon években korszerűsített iskolaépületü
ket jelenti.176 

„A Szürke barátok egygyügyü tzélája" pedig a 
Veszprémben 1681-ben letelepített Ferenc-rendi 
szerzetesek első, még nagyon szerény elhelyezé
sére utal.177 

41—42.: Benyák Bernát érdekes verséből idé-
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zett veszprémi helytörténeti emlékeinket zárja 
ezen utolsó, különösen elgondolkoztató adat: 

„Káptalan temploma 

Alatt kis Kápolna 

Van ebbe mit tsudálj Boldog Asszony képe 
Nagy áhitatossággal jár Éhez vár népe. 
Előtte Szent Imre Tisztaságra lépé, 
Tsuda, hogy a pogány mindent el nem tépe." 

A két versszakból összeállított, gondolatilag 
összetartozó néhány sor zsúfolt a legrégibb 
veszprémi helytörténeti adatokkal. Alapgondola
ta: Imre herceg szüzességi fogadalma a veszpré
mi Szent György-kápolnában, amit a középkori 
legendák és mondák is megörökítettek. 

Benyák szerint a hely: a káptalani templom 
alatti kápolna, vagyis annak altemploma. Való
színű, hogy a török korban elpusztult Szent 
György-kápolna, Imre herceg fogadalmának he
lye, amiről legkorábban az 1110 táján keletkezett 
Szent Imre-legenda — Legenda Sancti Emerici 
ducis — emlékezik meg,178 az ő idejében már fe
ledésbe merült, és a székesegyház altemplomát 
vélték, régisége miatt, a fogadalom színhelyének. 
Pedig Imre herceg emléke, fogadalma még a XV. 
században is élénken élt a veszprémi köztudat
ban, miként azt Vetési Albert püspök II. Pius pá
pától kapott, búcsút engedélyező bullája is iga
zolja.179 

Az említett ,,Boldog Asszony képe" mint régi 
műemlék, ismeretlen a veszprémi helytörténeti 
irodalomban.180 A kép történelmi jelentősége erő
sen elgondolkoztató. Az író, amint közölte, még 
látta, sőt állítja: ez előtt tett Imre herceg fogadal
mat, és még megtoldja: csodálkozik, hogy a török 
korban nem pusztult el. Utóbbi állítása nem lehet 
egészen valószerűtlen. A történelem tud nem is 
egy példát, hogy a török elől gondosan elrejtett 
kegyeleti tárgyak megmenekültek a pusztulástól. 
A legjelentősebb a Buda felszabadításakor előke
rült Mária-szobor. Éppen mint nagyon értékes 
kegyeleti képet, Szent Imre emlékével kapcsolat
ban, a káptalan kincseinek Veszprémből elszállí
tásakor, ezt a Mária-képet is ugyanúgy a többi 
tárggyal elvihettek, és valami úton — mint lát
tuk, Bornemisza püspök is szerzett vissza a török 
elől Veszprémből elszállított, de vissza nem ho
zott egyházi kincsekből —, így kerülhetett ismét 
yissza Veszprémbe a kép. Egy kétségtelen, bármi
lyen módon jutott is az adatokhoz Benyák Bernát 
— a költeményében ellenőrizhetően valós adatai 
mellett — a képpel kapcsolatosan valótlant nem 
írt. Nagy kára a veszprémi helytörténetnek, hogy 
a kép létezéséről ma már nem tudunk semmiféle 
nyomot sem. 

5. VESZPRÉM TÖRTÉNETE 
MAGYAR NYELVEN, 1776-BAN 

A magyar helytörténeti kutatás kevés olyan 
adattal rendelkezik, mint a veszprémi, ahol 200 
évvel ezelőtt ,.hivatalos", tanácsi támogatást ad
tak a város történetének magyar nyelvű megírá
sához. 

Nagy. erkölcsi pozitívuma a XVIII . századi 
Veszprémnek ezen bátor kiállása a Habsburg el-
németesítés idején, hogy 1776-ban181 a város
atyák hivatalos ülése a város történetének ma
gyar nyelven megíratásáról határoz. Tették ezt 
annak érdekében is, hogy ,,a közönséges város
ban majd egy se találkozik, aki a városnak elei-
tül fogva való statútumát és állapottyát, ahoz ké
pest az egész históriáját tudná . . . és értené". És 
mindez a korát meghaladó különös históriai esz
mélkedés, a veszprémi szellemi élet ezen újabb 
megnyilvánulása, éppen 500 évvel az első magyar 
„egyetem", a veszprémi, elpusztulása után jelent
kezik. 

A felvilágosodott szellemű, a francia forradal
mat két évtizeddel megelőző határozatot csak to
vább lendítette a tanács erősen demokratikus 
gondolkodású jegyzőjének, Bizvássy Pálnak beje
lentése, hogy „született magyar nyelven" a város 
történetét már „leírni kezdette minden hozzá tar
tozandó Próbáival együtt" . Erre született meg a 
nagy jelentőségű határozat a magyar nyelvű vá
rostörténet megírásáról, mert hitték, hogyha e 
munka elkészülne: „Akkor tudná meg a város a 
maga jussát és igazságát, akkor tudhatná azt, 
hogy kívánt boldogulására és szabadságára, 
amint elkezdette, mozdulhat-e tovább is vagy 
sem?" 

A fennmaradt eredeti jegyzőkönyvi részlet sze
rint közös határozattal kimondják: a munka meg-
íratása „igen is helyesnek, sőt egyátaljában szük
ségesnek találtatván, nem csak concludáltatik, de 
ez akarattal reqiráltatik is őkegyelme, hogy a vá
ros boldogulására kezdett munkáját hova hama
rabb elkészítvén, Referálja . . ." 

Mivel a tervezett várostörténet megírásáról — 
amitől remélték, hogy majd régibb szabadságjo
gaikat is felszínre hozza, és a polgárság mintegy 
történelmi jogforrásból, belőle tudhatja meg az 
akkor már erősen a felvilágosodás légkörében él
ve, emberi és társadalmi jogait —, sem annak to
vábbi sorsáról nem tud a helytörténet; mégis 
nagy jelentőségűnek minősíthető a városi polgár
ság és vezetőinek kétszáz évvel ezelőtti bátor ha
tározata, hogy irányítottan és politikusán szándé
koztak megíratni a város történetét magyar nyel
ven, amikor a földesúri hatalom teljes jogkörrel 
kormányoz, de számukra mégis egy lehetőség: 
emberi szabadságjogaik közkinccsé tételére. 

Azon évek táján folyt egyidejűleg Veszprém
nek a szabad királyi városi jog elnyeréséért és a 
feudális földesúri hatalom alól szabadulásért kez
dett, de mindkét területen elnyomott harca. 

Nem érdektelen a XVIII . századi Veszprém 
életéből néhány gondolattal kitérni: miért marad
hatott el e nagy jelentőségű határozat megvalósí
tása, miért nem jöhetett létre a felvilágosodás 
szellemében már akkor egy várostörténet, és a 
gátló körülmények, a feudális földesúri hatalom 
ellen — püspök és káptalan — Veszprém polgár
sága hogyan próbált, milyen eszközökkel és ered
ménnyel védekezni? 

Utolsó török megszállása és Heister pusztítása 
után „ex ruinis" életét kezdő Veszprémbe, 1715-
ben, egy angol utazó látogatott el. Naplójának 

310 



bejegyzése szerint a sziklára épült vár csak a ka
puknál volt megmászható, ahol ,,a lejtő könnyű". 
A városban egy utcát talált, amely 300 láb széles. 
A vár középületein kívül száz házra becsüli, amit 
látott a városból, de azok nagyon szegényesek. A 
,,Sörfőző"-ben — a legrégibb, név szerint is is
mert veszprémi vendégfogadóban — ajánlottak 
neki szállást, de a mezítlábas fogadósné, a fel
ajánlott tojás, vaj rossz kenyérrel — mint írta —, 
továbbá a fekvőhelynek nevezett szalma, nagyon 
elriasztották — ahogy ő angol szemmel elképzel
te — a város egyetlen „szállodájától", de a 
XVIII . századi Veszprémtől is. 

Alig hagyta el az angol utazó a sorozatos pusz
tításaiból csak nagyon lassú talpra állásában még 
nem kialakult Veszprémet, máris felvetődik a vá
ros életének — püspök és káptalan viszonylatá
ban — legérzékenyebb problémája: a földesúri 
jogkör gyakorlásának kérdése, mert а török ki
űzése után visszatelepült püspök és káptalan, 
mint a feudális hatalom ottani képviselői, földes
úri jogaikat szeretnék újra érvényesíteni. Az el
ismertetésre törekvés, valamint különböző — a 
város lakosságának a XVII. század második fe
lében kialakult szabadságjogai korlátozására ho
zott — Urbáriumok megjelentetése azt mutatja: 
mindkét részről nagy küzdelem van kialakulóban. 

A városi jog helyzetének további alakulását 
már erősen megszabja a magyar szellemi életben 
is jelentkező racionalista gondolkodás. A felvilá
gosodás szellemének feltartóztathatatlan előáram-
lata, a polgárság, a város vezetőinek a földesúri 
hatalommal szembeni magatartása, a hosszú pe
reskedések sorozatában észlelhető. 

Amilyen módon a feudális egyházi nagybirtok 
igyekezett hatalmának alapjait kiépíteni; ugyan
olyan mértékben erősíti majd eszközeit a városi 
polgárság. 

Veszprém török kor utáni közigazgatási, társa
dalmi-jogi szervezetének első kiépítője, Széche
nyi Pál püspök után — aki , ,egyezségében" elég
gé körülhatárolva a város gazdasági életének 
minden területét, azok hozamából is biztosítva 
földesúri jövedelmét és egyéb szolgáltatásokat is 
kívánva1 —, 1723-ban Esterházy Imre püspök a 
várossal kapcsolatos jogi viszony ujabb rendezé
sét hozza egyezségével:184 amikor úriszéket tar
tott, melyre meghívta a szomszédos vármegyék 
alispánjait és törvényhozóit, ahol a földesurak és 
a városi lakosság közötti jogi viszonyt újból sza
bályozták tíz pontban, amik közül néhány beikta
tásával tovább erősíti a város élete feletti hatal
mát. 

Az akkori városi közigazgatás első embere a 
város főbírája volt. Az Esterházy-féle új egyez
ség első pontja szerint: a földesúr megbízottjának 
jelenlétében választhatták meg — ,,szabadon"! 
Életbe lép a tized helyett a városiakra kivetett 
földesúri adó, a „Census", ami a lakosság részére 
évente 18 forint, nemeseké 12. Egyik, legtöbb tár
sadalmi vitát már évszázadokkal előbb kiváltott, 
mindig súrlódási felületet hagyott, az italmérési 
jog körüli harc. Ezen újabb egyezség szerint en
nek újra rendezése után a polgári város négy hó
napon át — október, november, december, január 
— mérheti borát, a többi nyolc hónapon a püspök 
és káptalan. Az egyezség hetedik pontja már 

nyíltan, csak a földesúr jövedelmét védi: ,,a piac, 
a vásárjövedelmek az uraságéi". A következő, a 
nyolcadik, a szuverén jogokat még erőteljeseb
ben érvényesítik, újabb gazdasági és demográfiai 
területekre terjesztik ki egyedi hatalmát, mert ,,a 
házeladás és házvétel, idegenek beköltözése, 
vagy letelepedése, a földesuraság tudtával és be
leegyezésével történik" (,,incolatus" adás vagy 
elvonás). Végül, akiknek mégis sikerült a város
ba bejutni, ott valamiféle ipart ,,űzni" — ha a cé
hek is hozzájárultak —, az ipargazdasági élet 
újabb területeire terjed ki az „egyezséget kötött" 
földesúr hatalma, mert ,,a görögök, zsidók, nap
számosok, mészárosok, kocsmárosok egyenest a 
földesuraság joghatósága alá tartoztak". 

Mindezek előrebocsátása, majd a továbbiakban 
veszprémi helytörténeti adatok sorozatával is ki
egészítve, igazolása lesz annak, hogy a korát 
messze meghaladó városi tanács a rájuk erősza
kolt feudális hatalmi kényszertől való szabadulás 
egyik segítőjét látta a magyar nyelvű várostörté
netben, amihez, mintegy védelemhez fordulhat
nak majd mellőzött emberi jogaik visszaszerzésé
re kultúrharcukban. így nyert történetpolitikai 
értékelést a XVIII . századi veszprémi társadalmi 
mozgalom. 

Csak ezen az úton juthatott el a város polgári 
törekvése annak szabad királyivá fejlesztése gon
dolatához, és ez az út vezetett a feudalizmus elle
ni harc felé is. 

Az a két évtized, ami Esterházy Imre püspök 
1723-ban kötött „egyezségétől" a felgyülemlett 
társadalmi erők első kirobbanásáig, 1746-ig el
telt, a város életéből a polgári erők kialakulása 
idejének tekinthető. 

A meginduló harc kezdetén Biró Márton püs
pök gondja még a város belső rendjének hasznos 
és akkor nagyon szükséges biztosítására is kiter
jedt, amiből egyes pontok, mint az utcák és terek 
tisztán tartása, a szemét és hulladék eltakarítása, 
az ez ellen vétők megbüntetése, ma is megállná a 
helyét,185 de a barokk földesúri világ kiépített ha
talmi egyeduralma ellen a városi polgárság is jo
gi területen szeretne védekezni, egy határozott 
kezdeményezéssel attól meg is szabadulni. 

így kezdődik meg a városi polgárság mozgal
ma Veszprém szabad királyi várossá tevése érde
kében már 1746-ban.186 

A Pozsonyba küldött követeiknek — Szabady 
Antal főbíró, Mészáros Pál és Bognár János ta
nácsbeliek — adott utasításaik bizonyítják, hogy 
a veszprémiek „a 60—70 esztendővel azelőtti 
szabadságot" kívánják vissza, önérzetesen hivat
kozva arra, hogy „senkinek semminemű Censust 
nem fizettek, kocsmát, mészárszéket kiki maga 
szabadon tartott". Továbbá kérésük: „ebben az 
uzusban, szabadságban, privilegiális fölséges ki
rályuk" tartsa meg őket, mert „egyedül őfelsé
gét" ismerik el uruknak. 

A feduális hatalom — érezve e nagy jelentő
ségű kezdeményezésnek ellene irányulását —, 
két napon belül „reagál" a polgári mozgalomra, 
mert 1746. június 8-án,187 Deák Sándor a püspök
ség „fiskálissá" útján értesítést kaptak: Szabady 
Antal városi „öregbíró", Sziártó Gergely „kis
bíró", Pillik Mátyás, Benkő Ferenc, Király János, 
Barabás Gergely, Bognár János, Vásony István, 
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Kovács Gergely és Pajjer Mihály városi esküd
tek, és ,,ő kegyelmék által az egész Veszprém 
Városi Nemtelen Lakosok" arról, hogy a Tripar
ti tum egyes hivatkozott részei szerint „kegyel
meteket közönségessen . . . Padányi Bíró Már
ton . . . Veszprémi Püspök . . . mint Veszprém Vá
rosának lakosait Földes Úri hatalma és Jurisdic-
tiója alá tette". Hasonlóan hivatkozik tovább a 
fiskális levele, hogy az idézett Tripartitum ,,9-dik 
Titulussában Nemesi És Földes Űri Szabadságá
nak harmadik Punctumaban a közönséges törvény 
Veszprém városával és annak lakosaival hatalma 
szerint cselekedni, azoknak Törvént, rendet és 
igazságot tenni, Törvénnyel egyező adót szabni, 
meg engedte". 

A veszprémiek, ha mindezen földesúri rendel
kezéseket nem egészen értették volna — folyta
tódik a fiskális levele — „Ugyan azért, hogy ke
gyelmetek, Földes Urához való kötelességét, idő
ről időre való Adóját megtudhassa, avégre, ezen 
folyó esztendőben most jelenlevő júniusnak 23-
dik és utána következendő napjain, ide Veszp
rémben, a püspöki Városban, Uraság Székinek 
terminust rendelni méltóztatott, amely napra és 
helyre kegyelmeteket és kegyelmetek által a kö
zönséges Városi Nemtelen lakosokat . . . Méltó
ságos Uram ö Nagysága parancsolattyából prae-
sentilis certficalom az Uraság Székinek színe 
eleiben." 

Hosszú évek során át tart a kölcsönös harc, 
amiben a feudális hatalom a város lakosságára 
kényszeríti rendelkezéseit, azok tiltakoznak, 
mert a „Punctumokra consensusukat adni nem 
akarták". E harcok során, ,,a városnak elöljá
róit" Biró Márton püspök, ,,a Nemes Vármegye 
eleiben Pápára citáltatván, azokat árestomra há
nyattatta és így erőszakosan azon Punctumok-
nak observatiójára — miknek azelőtt sem volt usu-
sában Veszprémi Püspökség — kénszerítette".18* 

A város vezetői részéről okos belátással moz
galom indult a békésebb élet és fejlődés biztosí
tására, bizonyos mérvű megegyezést létrehozni a 
feudális hatalommal. I lyen volt 1749-ben189 Tor
ma István városi főbíró és néhány városi taná
csos kezdeményezése, amikor a város lakossá
gának kérésére — ,,az egész város nagy számú 
sokasággal öszve ment . . . hogy akarnak-e vélek 
egyet érteni, közükbe le menni . . . vagy sem" —, 
ők a püspökhöz elmentek, de annak válasza a fő
bíró szerint így hangzott: „Bennünket fejenként 
tiltván és intvén, hogy senki közülünk böcsületé-
nek eloszlása és gyalázatos büntetése alatt se 
közikbe le menni, se öszve egyeledni, annyival 
is inkább egyet érteni, se pedig a város pe-
cséttyét nekik kiadni, avagy vélek communicálni 
ne merészeilyen." 

A lefékezett társadalmi mozgalom, a földesúri 
fenyegetés sem ijesztette meg a jogaikért harcoló 
veszprémieket, mert három napon belül máris 
kész a tervük: a Kancelláriához fordulnak jog
orvoslatért,190 hogy a királyné pártfogásába ve
gye a veszprémieket, továbbá, hogy a szabad 
királyi városság elnyeréséért beterjesztett ké
relmüket a királyhoz továbbítsa. Azt is megőriz
te a Kancelláriához küldött levelük, hogy Ká
nyái Mihályt, akit már egyszer a városiak kö
vetként küldtek, Biró Márton elfogatta, vasra 

verette, a vármegye fogházába záratta. Hasonló
an írnak Szabó István érdekében is, aki elő
zőleg bíró volt, és aki „kötelessége szerint dol
gainknak orvoslása végett fáradozott", és aki 
ugyancsak követként érkezett Bécsből; ítélőszéke 
elé „citáltatta", majd háza eladására és a várost 
24 óra alatt elhagyásra kényszerítette, „árestom-
mal" is fenyegetve. 

Az urasági joghatóság elismeréséről — bármi
lyen eszközzel történik is annak kényszeríté
se — a veszprémiek hallani sem akarnak. A 
földesúri hatalom jogkörétől szabadulni akaró 
város követei 1762-ben ismét Bécsben jártak.191 

Pandúr Mihály, a város megbízottja, innen írt 
Pajer Mihály főbírónak, hogy a rá bízott fel
adatot elvégezte: a város kérelmét a szabad ki
rályi városság elnyeréséért Nagy István kamarai 
„referendarius" segítségével eljuttatta gróf Her-
bersteinhez, a német kamara vezetőjéhez, „aki
től az ilyenekben a Fölséges Magyar Kamara 
dependeal (!)", és kérte: azt a király felé to
vábbítsa, hogy — mint a levél folytatódik —, 
„méltóztatnék Eő Felsége kegyeimessen resol-
válni, és megengedni azt, hogy a városiak az 
Fölséges Magyar Kamarával, királyi Jus eránt 
megegyezhessenek, meg egyezvén, és egyezés
nek eleget tevén, Szabad Királyi Város privilé
giuma Eő kegyelméknek ki adattassék". 

Hiába volt az újabb és ismételt követjárás, a 
város kérelmei és két év múlva a tanácsülés 
nagyon nyílt állásfoglalása is, amikor — mint
egy elkeseredésükben igen tömör összefoglalását 
adták addigi ideológiai harcuknak —, és köz
megegyezéssel kimondták: „A város minden mó
don, ha lehet, csak királyi várossá tétessék; ha 
most eleintén adósságban veri is magát, de abbul 
legalább az maradékja kiszabadulhatna, az mos
tani terébül nem hogy ki lehessen szabadulni, 
sőt inkább félhető, hogy naponkint eöregbe-
dik."192 

Ha csak e néhány adatot soroltuk is fel Veszp
rém XVIII . századi szabadságküzdelmeiből — 
amikről a levéltárakban iratok tömkelege tanús
kodik —, igazolva látjuk, hogy a magyar nyel
vű várostörténet megíratásának kezdeményezése 
csak egy újabb állomása elszántságuknak, mert 
még akik eléggé foglalkoztak Veszprém történe
tével, még azok előtt is néha kevésbé ismertek 
azok a XVIII. századi, felvilágosodás kori pol
gári törekvések, amik értékes társadalmi alap
ként jelentkeznek a még teljesen feudális beren
dezkedésű város életében, hogy majd, mint a 
XVIII . század végének nemcsak megértéssel ál
lított, de valóban krit ikával is lemérhető kezde
ményezései legyenek, akár mint korszerű poli
tikai gondolkodás, akár mint az európai fejlő
dést már magáévá tevő társadalmi mozgalmak. 
Körvonalazható társadalomfilozófiai keretek még 
nincsenek, de a meginduló fejlődést tudatosan 
érzékelő polgári gondolkodás annál inkább vala
mi egész különös, szinte szervezett formákig el
jutó jelenség sorozattal mutatható ki a város 
XVIII. századi életében; amik, ha a nagy erőfe
szítéssel kimunkálni szándékozott szabad királyi 
városi keretben jelentkeznek, amiknek társadal
mi bázisa így kialakítva, egy szabadabb, polgá
ribb berendezkedésű Veszprém olyan gazdasági 
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létalapját teremthették volna meg, amiből két 
évszázaddal előbb talpra álló polgári város törté
netirodalmi, helytörténeti érdeklődését is jóval 
korábbinak mondhatnánk; hiszen a nagy poli
hisztor, Bél Mátyás történelmi-földrajzi munkájá
hoz kért adatokat is már országosan az elsők 
között tette magáévá Veszprém, amikor a ,,leg
hamarabb, a leggondosabb observatiókkal" küld
te meg Bél Mátyásnak 1736-ban.193 

Végül, a magyar nyelvű várostörténet-írás kér
dését követően öt év múlva, még érdekesebb in
tézkedés jelzi, hogy a veszprémi városi tanács 
— korát megelőzve — megértette a felvilágo
sodás gondolatának lényegét, mert 1781-ben — 
egy évvel az első magyar nyelvű újság, a Ma
gyar Hírmondó megjelenése után — a tanács
tagoknak reggelente, a hivatalos munka meg
kezdése előtt, kötelező, közös újságolvasást ren
delt el,[94 hogy a kor eseményeiről a tanács tag
jai értesüljenek. Nem pillanatnyi felbuzdulás 
volt ez, hiszen a felvilágosult tanács azt hirdette, 
hogy ,,a magyar újságokból sok egymásféle a 
publicumokat illető dolgokat lehet általlátni". 
Ha mindezekhez még azt is hozzávesszük, hogy 
Batsányi János, a felvilágosodás forradalmi köl
tője ezekben az években tanult a veszprémi pia
rista gimnáziumban,195 s először — nyilván — ott 
szívta magába ezt a szellemet, akkor még kö
zelebb érezzük magunkhoz a régi város polgári 
vezetőinek tájékozottságot igénylő modernségét, 
ami egyúttal a városi polgárság gyors fejlődé
sét is jelzi, amiben az 1711-ben megnyílt piaris
ta gimnázium 1723-tól kezdett és folyamatosan 
tartott iskoladrámái a veszprémi színjátszás leg
régibb emlékeit képviselik.196 A XVIII . század 
végére nyomda is működik a városban. 

A kor másik, de egyéni helytörténeti kezde
ményezése, hogy már 1745-ben akadt egy Joan
nes Mathaei nevű „historiografus", aki Acsády 
Ádám püspöktől kért adatokat a város és a káp
talan történetének megírásához.197 

Miként a városi magyar nyelvű kezdeménye
zésnek, úgy ez utóbbinak sem ismert semmiféle 
folytatása. 

Mintha az elmaradt helytörténeti kezdeménye
zéseket akarná némileg pótolni, 1773-ban jelent 
meg Róka János egyházi történetírónak a veszp
rémi püspökök életrajzát a legrégibb időktől a 
maga koráig feldolgozó munkája, elég sok hasz
nosítható várostörténeti adattal.198 

Veszprém legrégibb munkásmozgalmi esemé
nye, mint a magyarországi XVIII . századi pa
rasztmegmozdulások egyik érdekes fejleménye, 
a jutási zavargások, 1783-ból maradt korunkra. 
Oka az volt, hogy a káptalan eltiltotta a veszp
rémieket a jutási legelő használatától, és kije
lölte a határokat, amelyen túl legeltetni nem volt 
szabad. Az intézkedés kiváltotta zavargás so
rán szétszórták a határdombokat, megverték, el
kergették a kirendelt őröket. Miután három na
pig a megyei hajdúk semmire sem mentek a za
vargókkal, katonaságot rendeltek ki ellenük. A 
bekövetkezett véres összeütközés során egy asz-
szonyt agyonszúrtak, egy másikat megsebesítet
tek. Kiss Adorján piarista, aki az eseményt a 
veszprémi rendház „krónikájában" — História 
Domus — feljegyezte, versben örökítette meg 
az eseményt, mint a legrégibb veszprémi mun
kásmozgalmi adatot: 

,,Allj meg itten utas, ez a puszta Jutás, 
Mellyet a káptalan bír, nem bizonytalan, 
De a Veszprémiek, nem lévén semmiek, — 
Ellene lármáztak, kerülőt pálcáztak, 
A határt elhagyták, az erdőt nem szánták, 
Szítták a papokat, átkozták urokat, — 
De vallották kárát, megadták az árát, 
Mert megverettettek, tömlöcbe vettettek, 
Egy közülük megholt, de a tsak asszony volt. 
Halálát kereste, mely őtet itt leste, 
Vérrel földet feste, itt nyugszik a teste."199 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 

АО = Anjou-kori Okmánytár. Codex diplomaticus 
Hungaricus Andegavensis. Szerk.: NAGY Imre, 
NAGY Gyula. I—VII. Bp., 1878. 1920. 

AUO = Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus 
Arpadianus continuatus. Közzéteszi WENZEL Gusz
táv. I—XII. Pest, 1860 — Bp., 1874. 

ВЕКЕ = ВЕКЕ, Christophorus: História diplomatica, al
máé dioecesis Vesprimiensis. I—III. Kézirat, XIX. 
század közepe. Raktári jelzete a veszprémi püspöki 
könyvtárban: 37,018. 

BÉKEFI = BÉKEFI Rémig: A Balaton környékének egy
házai és várai a középkorban. Bp., 1907. Klny. a 
BTTE harmadik kötetéből. 

Bibliográfia = Hungler József: Veszprém város bib
liográfiája. Művelődéstörténeti forrásgyűjtemény a 
XII . századtól 1960-ig. Veszprém, 1981. 

Bp. = Budapest. 
BTTE = A Balaton tudományos tanulmányozásának 

eredményei. Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság 
Balaton-Bizottsága. Szerkeszti LÓCZY Lajos. 1—32. 
Bp., 1897—1918. 

CSANKI = CSÀNKI Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában. I I I . Bp., 1897. 

GUTHEIL — Arpád-kor = GUTHEIL Jenő: Az Árpád
kori Veszprém. Veszprém, 1977. Veszprém Megyei 
Levéltár kiadványai, 1. Szerkeszti MADARÁSZ 
Lajos. 

HHFD = Históriáé Hungáriáé fontes domestici. Adiecit 
M. Florianus. I—IV. Quinque Ecclesiis—Budapes
tini, 1881 — 1885. 

HK = Hadtörténelmi Közlemények. 
HÓMAN—SZEKFÜ = HÓMAN Bálint—SZEGFŰ Gyu

la: Magyar történet. I—VII. Bp., 1928—1934. 
HORVÁTH Mihály = Magyarország történelme, I — 

VIII . Pest, 1871—1873. 
Ibidem = (lat.) Ugyanott. 
ISTVÁNFFY = Nicolai ISTHVANFI Pannoni: Historia-

rum de rebus ungaricis libri XXXIV. Coloniae Ag-
rippiane, Anno MDCXXII. 

Jzt = Jegyzet. 
KATONA = KATONA, Stephanus: História eritica re-

gum Hungáriáé. I—XLII. Pestini, Posonii, Casso-
viae, Budae, Colotzae, Claudiopoli, Vacii, 1779— 
1817. 

Klny. = Különnyomat. 
KN = Középdunántúli Napló. 
KOROMPAY = KOROMPAY György: Veszprém. 2. át

dolgozott bővített kiadás. Műszaki Könyvkiadó, 
Bp., 1957. 

KOSÁRY = KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. 
századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp., 
1980. 

KOSÁRY: Bevezetés = KOSÁRY Domokos: Bevezetés a 
magyar történelem forrásaiba és irodalmába, I— 
III . Bp., 1951—1958. 

LK = Levéltári Közlemények. 
LUKCSICS = LUKCSICS József: A veszprémi káptalan 

a XVI. században. Bp., 1908. 
LUKCSICS—PFEIFFER = LUKCSICS Pál—PFEIFFER 

János: A veszprémi püspöki vár a katolikus restau
ráció korában. Veszprém, 1933. A veszprémi egy
házmegye múltjából, 1. 

MHHS = Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar 
Történelmi Emlékek, II. Scriptores. írók, 38 kötet. 
Pest, 1857 — Bp., 1906. 

MKsz = Magyar Könyvszemle. 
MNT = A magyar nemzet története, I—X. Szerk.: SZI

LAGYI Sándor. Bp., 1895—1898. 
MNy = Magyar Nyelv. 
Mon. Vesp. = Monumenta Romana episcopatus Vespri

miensis. A veszprémi püspökség római oklevéltára. 
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Közrebocsátja a római magyar történeti intézet, I— 
IV. Bp., 1896—1907. 

OL = Országos Levéltár. 
Op. cit. — (lat.) Idézett mű. 
Pannonhalmi X. = A pannonhalmi Szent Benedek-rend 

története, X. Bp., 1908. 
PINTÉR = PINTÉR Jenő Magyar irodalomtörténete. 

Tudományos rendszerezés, I—VIII. Bp., 1930— 
1941. 

RÓKA = RÓKA, Joannes: Vesprimiensium praesulum. 
Posonii, 1779. 

Sch W = Schematismus venerabilis cleri almae dioece
sis Wesprimiensis . . . Wesprimii, 1918. 

SRH = Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 
regumque stirpis Arpadianae Emericus SZENT-
PÉTERY, I—II. Budapestini, 1937—1938. 

Sz = Századok. 
SZIE = Emlékkönyv Szent István király halálának ki

lencszázadik évfordulóján. Szerk.: SERÉDI Jusz
tinián, I—III . Bp., 1938. 

TOMCO = MARNAVICH TOMCO János: Vita Petri 
Berislavi (1621). VERANCSICS Antal összes mun
kái, II. Pest, 1857. 217—281. 

TÖLCSÉRY == TÖLCSÉR Y Ferenc: A kegyes-tanítóren
diek vezetése alatt álló veszprémi róm. kath. 
főgymnasium története (1711 —1895). Veszprém, 
1895. 

TT (MTT) = Történelmi Tár (Magyar Történelmi Tár). 
TGy = Tudományos Gyűjtemény. 
VÉGHELY = VÉGHELY Dezső: Emléklapok rendezett

tanácsú Veszprém város közigazgatási életéből (Az 
1875-ik évi jelentés töredéke). Veszprém, 1886. 

V = Veszprém (újság). 
VeML = Veszprém Megyei Levéltár. 
VMMK = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 
Veszprém múltja és jelene = Veszprém múltja és jele

ne. A magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXXVI. nagygyűlésének felajánlja báró HORNIG 
Károly veszprémi püspök. Veszprém, 1912. 

VFH = Veszprémi Független Hírlap. 
VH = Veszprémi Hírlap. 
Vk. hh. It = Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára. 
Vk. m. lt. = Veszprémi káptalan magánlevéltára. 
VK = Veszprémi Közlöny. 
Vp. lt. = Veszprémi püspöség levéltára. 
Veszprémi regeszták = Veszprémi regeszták (1301 — 

1387). összeáll í tot ta KUMOROVITZ L. Bernát. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1953. Magyar Országos Le
véltár kiadványai, II . Forráskiadványok, 2. 

Vv = Veszprémvármegye (újság). 
WESZPRÉMI = Succincta medicorum Hungáriáé et 

Transilvaniae biographia. Magyarország és Erdély 
orvosainak rövid életrajza. Bp., Medicina, I—IV. 
1960—1970. 

1. HUNGLER József: Veszprém város bibliográfiája. 
Művelődéstörténeti forrásgyűjtemény a XII . szá
zadtól 1960-ig. 7161 tétel. Veszprém, 1981. A to
vábbi idézéseknél: Bibliográfia. 

2. ,, . . . Mai helytörténeti irodalmunk teljességgel al
kalmatlan arra, hogy építeni lehessen rá. Sőt to
vább menve, azt kell mondanunk . . . még a legpri
mitívebb követelményeknek sem tesz eleget. Ma 
ugyanis a helytörténeti monográfiákat . . . jószán-
dékú, de tanulatlan dilettánsok írják." MÁLYUSZ 
Elemér: A népiség története. In: A magyar törté
netírás új útjai. Szerkesztette: HÓMAN Bálint. Má
sodik kiadás. Kiadja a Magyar Szemle Társaság, 
Bp., 1932. 151. ,, . . . Az egyes helytörténeti monog
ráfiákat túlnyomórészt módszeres iskolázottságon 
keresztül nem ment, vidéken élő autodidakta törté
netkedvelők írták meg, akik munkájukat sablono-



san végezték." A helytörténeti kutatások módszere 
és feladatai az oktató-nevelő munkában. Szerkesz
tette SZÁNTÓ Imre. Bp., 1956. 12. Szocialista neve
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10. SIMPLICIANO Bizozeri: Ungria restavrada com-
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kezdetei, Szent Istvántól Mohácsig. Kiadja a Ma
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28. THURÓCZY János: A magyarok krónikája. Az 
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des . . . Posonii, 1744. Dec. I. lib. 1. 18. 
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66. PODHRADCZKY József: Szent László királynak és 

viselt dolgainak históriája. Budán, 1836. 73. 
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100. CSANKI Dezső: Egy harminchat pecsétes oklevél 
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Élet és Tudomány, 1975. 980—986. 
109. Régi magyar Codexek: ÉRDY-codex II. fele. Ma

gyar Nyelvemléktár (VOLF György). V. kötet. Bp., 
1876. 
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mus 1565-től 1600-ig. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977. 
161. 
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JÓZSEF HUNGLER 

DIE HERAUSBILDUNG DER ÖRTLICHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG 
UND FORSCHUNG VON VESZPRÉM 

Das vorliegende Material stellt den 1—5. Abschnitt 
des ersten Drittele der Studie „Die Herausbildung der 
örtlichen Geschichtsschreibung und Forschung von 
Veszprém" dar. 

Der vorgestell te Teil umfaßt davon auf der Grund
lage der im Titel vorgegebenen Grundsätze: die histo
rische Bedeutung Veszpréms in den ungarischen Legen
den und Chroniken des Mittelalters (1. Abschnitt); 
macht mit dem Werk des ersten bewußten Forschers 
der Veszprémer Ortsgesichte des 16. Jahrhunderts , des 
Bischofs von Veszprém, Pál Bornemisza (Abstemius), 
bekannt (2. Abschnitt); gibt einen Überblick über die in 

den zeitgenössischen Quellen des Veszpréms des 16—17. 
Jahrhunderts auffindbaren historischen Spuren (3. Ab
schnitt); dem folgt eine Analyse des 54-strophigen Ge
dichts ,,Die leutselige Beschreibung der Stadt Veszp
rém" des Veszprémer Piaristen-Lehrers des 18. Jahr
hunderts, Bernát Benyáks, als wertvol le „lyrische" 
Quelle der Ortsgeschichte (4. Abschnitt); schließlich 
gedenkt er eines als ziemlich modern zu bezeichnenden 
Bemühens des Stadtrates von Veszprém im 18. Jahrhun
dert, als man im Jahre 1776 schon die Geschichte der 
Stadt in ungarischer Sprache schreiben zu lassen beab
sichtigte. 
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MITHAY SÁNDOR 

ADALÉKOK PAPA VÁROS ÉPÍTÉSTÖRTÉNETÉHEZ 
EGYKORI ÁBRÁZOLÁSOK ALAPJÁN 

Pápáról az idők folyamán sok metszet és kép 
készült. Az első ábrázolások a XVI. század végé
ről valók. 

A metszetek és rajzok a XVII. század elejétől 
megszaporodtak. Ez a jelenség a török harcokkal 
volt kapcsolatban. A sok korabeli ábrázolás kö
zül néhány kiemelkedőt szeretnénk megemlíteni, 
lehetőleg időrendben. 

A képeket bizonyos csoportosításban tárgyal
juk, és ezzel néhány feladat megoldását gondol
juk és kíséreljük megoldani. 

A fontosabb pápai ábrázolások a következők: 
van a metszeteknek egy korai csoportja (1.), és 
ezután jelenik meg a XVII. században a második 
(2.). Ennek a századnak utolsó előtti évtizedéből 
ki kell emelni három nagyméretű festményt (3.), 
majd egy XVIII . századi tollrajzot (4.), az első 
pápai kataszteritérképet (5.) és a várkastély Ná
dor-termében ma is látható, Pápát megjelenítő 
festményt a XVIII. század második feléből (6.). 

Ilyen sorrendben akarjuk tárgyalni az előbbi 
ábrázolásokat a város építéstörténete keretében. 

1. A korai metszetcsoportba tartoznak az 1594., 
illetőleg az 1597. évi ostromot bemutató ábrázo
lások. Erre a két nagy eseményre hivatkozással 
mutatták be a várost és a várat néhány évtized
del később. Az is feltételezhető, hogy csak ké
sőbb kerültek kiadásra ezek a pápai képek, ille
tőleg metszetek. 

Ezt a korai csoportot helyes lenne úgy vizs
gálni, hogy annak révén a sárvári vár lovagter
mében lévő pápai freskó előzményét vagy a min
táját kikutatni megkísérelhessük (1. ábra). 

A freskón látható pápai beállítás jellegzetes 
ábrázolási mód ebben a korai metszetcsoportban. 
DK felől mutatják be az egész települést, a vár
ral együtt. Utcák és házsorok jól megkülönböz
tethetők rajta. Fent a várban a nagy robbanás 
miatt a porfelhőtől É felé a részletek nem lát
hatók, így csak némileg érzékelhetők a várban a 
tornyok. 

Jól felismerhetők a városkapuk: Ny felé a Bor
sosgyőri-kapu, ÉK felé a Fehérvári-kapu és DK-
nek a Tavi-kapu. 

A város területén, illetőleg annak D-i felében 
két templom van egy-egy toronnyal. Az egyik a 
ferenceseké, a másik a plébániatemplom. 

Ki kell emelni azt is, hogy a sárvári képsoro
zatban Hans Rudolf Miller festette a freskókat és 
azok 1653-ból származnak.1 A pápai felszabadí-
tási harcok bemutatásánál nem az 1597. évi házak 
sora és helyzete tárul elénk. 

A pápai égő vár a sárvári vár lovagtermében 

az egyik bejárati ajtó felett van és Galavics G. 
szerint művészileg a leghatásosabb ebben a soro
zatban, és az ábrázolás is hiteles.2 Ugyanakkor az 
a véleménye, hogy nem a Siebmacher-féle met
szet alapján készült a freskó Pápáról.3 

A mester a várost DK felől nézve ábrázolta, és 
elsősorban ezt a nézőpontot keressük meg 1597-
től az ismert metszetek között. 

Van egy 1597-es évszámmal jelölt metszet a 
vár visszavételéről. A vár a robbanás miatt itt 
sem látható tisztán. A Tízes-, a Veszprémi- és egy 
ritkán közölt D-i kaput láthatunk. 

A ferences templom oldalán 5 ablakkal a mai 
helyén áll. A plébániatemplomot nem ábrázolták. 

Egy kisebb színes metszet is (2. ábra) ismert, 
amely az 1600 utáni időkből való.4 A várat egy 
földszintes szárny veszi körül. Kapuja DK felé 
nyílik. A Tízes-kaput jelezték csak, és ekkor a 
város néhány szegényes viskóból áll. Ugyanazon 
a helyen van a ferences templom, mint az előbbi 
rajzon, de itt annak oldalán csak 4 ablak van. 

1. ábra. Pápa ostroma (Freskó a sárvári vár lovagtermé
ben, 1653) 
Abb. 1. Die Belagerung von Pápa (Fresko im Rittersaal 
der Burg Sárvár, 1653) 
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2. ábra. Pápa (1600 utáni metszet) 
Abb. 2. Pápa (Stich nach 1600) 

Ugyancsak egy 1600 utáni metszeten a vár sok 
épületből áll. Várkapu nem látszik. A város jól 
beépített (3. ábra). A Tízes-, Borsosgyőri- és a 
D-i kaput jelölték. A ferences és a plébánia
templom a toronnyal kissé D-en látható.5 

Hoefnagel közismert, nagyarányú színes met
szetén (4. ábra)6 a várban sok épület zsúfolódott 
össze. Várkapu DK-en van. Csak a Tízes-kaput 
rajzolta meg. A kép szerint a városban 1610 táján 
kevés a ház. Gerö L. szerint ez megbízható rajz, 
és a közölt állapot fogadható el a vár leghitele
sebb képeként, és később csatlakozott több árok 
és sáncvédőmü is.7 A vár körül volt újabb árok
rendszer a török uralom alatt létesült, és így a 
város feladása után a vár még védhető v o l t / 
Hoefnagel müve az irodalom szerint Siebmacher 
metszetével mutat rokonságot.9 

Érthetetlen számunkra az, hogy Turco pontos 
alaprajza (5. ábra) a várról10 merőben más, mint 
Hoefnagel metszete és egy 1600 utáni metszet." 
Hol van ekkor már a vár U alakja, ami az 1648. 
évi várleltárból újra csak előtűnik. Különben em
lítésre méltó még, hogy a ferences templom a 
képen erősen D-re csúszott, és ezt a helyet tart
juk a ferencesek első helyének Pápán, a Szt. 
László utcában. 

Siebmacher rajzán a felrobbant vár kapuja sem 
látszik (6. ábra).12 A Tízes-, a Veszprémi- és a 
D-i kapu nyitva áll. A ferences templom 5 oldal
ablakkal és egy toronnyal még a régi (az első) 
helyén helyezkedik el. Az eddig felsorolt, kevés 
házat feltüntető metszeteken aránylag hasonló 
a házak csoportosítása. A ferences kolostor és a 
templomuk az 1470—80-as évektől kezdve a Szt. 
László utcában volt, és minden, 1600 eleji kép ezt 
mutatja be. Majd a mai helyük 1678-tól lesz is
mert. 

A felsorolt gyér adatok alapján a sárvári kép
hez (1. ábra) a legközelebb áll a második, 1600 
utáni metszet. ló 

Van még három metszet ebből az időből, ame
lyek mindegyikén É felől látható a város. 

Az 1593. évszámú metszeten a török bevonu
lás szerepel.14 Kiugró torony van a vár D-i falán. 
A tó partján helyezkedik el a ,,Tízes-malom" 
(időben első ábrázolása 5 kerékkel) . A város kö
zepén és a D-i vége felé egy-egy vaskos torony 
magasodik fel. 

Az ismert Zimmermann-féle metszet 1604-ből 
több dologban hasonló az előbbi ábrázoláshoz.1 ' 
Néhány vonás jelzi csak a vár ÉK-i falán a kaput. 
Az É-ra lévő vaskos torony talán a plébánia
templomé lehetne. A város beépítettnek látszik 
a falai között. 

Felvetődik a kérdés, hogy Zimmermann hon
nan merített Pápa bemutatásánál: Dilichtől vagy 
Siebmachertől? Zimmermann-nál látható a plé
bániatemplom és ősi helyén a ferences kolostor 
és templom. Van még egy torony is a metszeten 
a volt pálosok helyén. Czennerné szerint Dilich 
alapján dolgozott,"' de helyenkint Siebmacher 
rézkarcait is felhasználta.1 ' 

Ide tartozik a Tízes-malom problémája is. 
Eleinte a malomnak csak ,.Grosse Mühl" a neve. 
Ilyen elnevezés alatt szerepel egy 1600 utáni 
metszeten1* és az Ortelius művében található 
pápai képen is.19 

Meggondolandó, hogy csak 2 helyen ábrázol
ták a plébániatemplomot, 4 metszeten hiányzik. 
Ha hiteles az ábrázolásuk, akkor nem egyidősek. 

Végül Commentarius rajzán20 a vár az előbbi 
metszettel azonos (7. ábra), tehát Zimmermann 
metszetével egyezik. Valószínűen a ferences és a 
plébániatemplom látható a képen. D felé a város
ban is van két kisebb torony. 

A fentebb említett, 1600 utáni metszet mellett 
az utóbbi látszik szintén közelállónak a sárvári 
vár díszterme pápai freskójához. 

2. A második metszetcsoport, mint említettük, 
a XVII. századból való. A ,,Papa in Ungarn" fel
iratú valószínűen 1637-ből származik. É felől 
ábrázolja a várost. Lehet, hogy Pápa D-i részén 
már az itt vaskos tornyú első pálos templom 
látható? Leukharden rajza22 a város környékét is 
elénk tárja; földek, kertes házak ismertek így 
1653-ból. Éri I. szerint az előbbi tervet részben 
meg is valósította 1665-ben Francisco Wimes.2 3 

A várrajz azonban nem pontos az 1648. és 1694. 
évi várleltár tanúsága szerint24 valamint az 1683. 
évi 3 festmény alapján is. Hiányzik a vár nagy 
D-i tornya; a vár DK-i falának nem a közepén 
volt a kapuja, hanem az épület K-i sarkán. A táv
lati képen2, a plébániatemplom egy tornyán kö-



rüljáró nincs a fogadalmi képen. Továbbá több, 
emeletes ház is látszik a képen, pl. a Tízes-ma
lomtól D-re. A Fraknón látható két részletes ki
dolgozású festményen is több emeletes ház van.26-
A Tízes-malomnál nemcsak 4 kerék volt27 hanem 
az 1648. évi várleltár is 10 kereket említ. Kü
lönben a malom első említése 1608-ból való.28 

A közölt távlati rajzon Borsosgyőr a várostól 
Ny felől látszik. A plébániatemplom ilyen irány
ból nézve nem nyúlt DK felé; hiányzik az első 
pálos templom és a ferences templom is. Nem 
látjuk a vár D-i nagy tornyát, amelyik 1683-ban 
a festményeken szerepel, és 1694. évi várleltár
ból is ismert. 

Ennél pontosabb felmérés, illetőleg rajz a 
karlsruhei gyűjtemény pápai vár terve (8. ábra).29 

A várkaputól D-re egy kis kiszögelés látható az 
épület falán, amely a fogadalmi képen megfelelő 
helyén szintén látható. Ezt a tervrajzot nem má
solhatták Leukharden rajzáról, Zákonyi F. néze
tével ellentétben30 mert ez a pontos munka a 
fogadalmi képpel azonos: tehát hitelesnek tekin
tendő. 

4. ábra. A pápai vár Hoefnagel-metszetéröl (1610 táján) 
Abb. 4. Die Burg von Pápa von dem Stich von Hoef-
nagel (um 1610) 

Három további metszet közel áll egymáshoz. 
Wagner (1685)31 Nyport (1686) (9. ábra)32 és Bo-
uttats (1700 körül)33 É-ról, a Tízes-malom felől 
rajzolják meg a várost. A várkapun kívül a má
sik jellemző tünet a DK-i nagy vártorony. A plé
bániatemplom tornya érthetetlenül négyzetes 
oszlopforma. 

Nyport (9. ábra) esetleg a rajzoláskor DK felé 
ment, és akkor lehet, hogy a plébániatemplomtól 
D-re látszik a ferences templom. Ezt tehette 
Nyport vagy elődje, a rajzoló. Nála a pálos 
templomnak éppen olyan körüljárható erkélye 
van a tornyon, mint Leukharden plébániatemplo
mának a tornyán. Az 1683. évi állapotokat fel
tüntető 3 pápai festményen 2 keskenyebb tornya 
van a plébániatemplomnak. Talán a fenti évben 
a két ostrom valamelyikénél pusztult volna el az 
egyik torony? Nyport még előbb rajzolt itt vagy 
egy előbb elkészült képről másolt. Az előd vagy 
a másoló tévedett? Bouttatsnál hiányzik a rajz
ról a pálos templom. Ebben a nézetben nem lát
ható a képen a ferences egyház. 

Mivel a Tízes-malom azon a helyen volt a 
XVII. században, ahol az ma is áll; akkor bizo
nyára két nézetből rajzolták a várost: É és ÉK 
felől. Valami akadály, talán nagyobb mocsár 
lehetett a rajzolónak útjában, hogy egy ívben 
kellett végigjárnia a város ÉNy-i, É-i és ÉK-i 

5. ábra. Részlet Turco vártervéről (1569) ( —=) 
régi állapot) 
Abb. 5: Detail des Burgplanes von Turco (1568) 
( = alter Zustand) 

szélét, így terítette ki a képén a települést. Vagy 
talán a Tízes-malom a vártól É-ra, illetőleg ÉK-re 
feküdt volna? így szerepel a tárgyalt metszete
ken. De miért kellett volna a malom helyét el
tolni? Az első rajzoló csinálhatta ezt a hibát, 
azután azt minden másolója átvette. 

Helyszíni megfigyeléseink szerint az É felől 
megfigyelt városképek nagy részénél bizonyos 
torzulás van. A vártól pontosan ÉNy-ra található 
a Tízes-malom, és a rajzoló a vázlat készítésekor 
mintha erről a nézőpontról К felé haladt volna, 
és így rajzolta volna le a várost annak DK-i szé
léig, így rövidült annak a hossza. Tehát nem egy 
alappontból rajzoltak. Érdemes összehasonlítani 
ezeket a metszeteket egy XIX. századból szárma
zó, 5 képből álló sorozat egyik képével, amely 
„teljes látkép Gróf Eszterházy tókertje felől" 
(19. ábra).34 így jobban bizonyítható a régi raj
zolók torzítása. Mivel a 3 említett metszet egy
máshoz közeli időben jelent meg, nem tudni, 
melyik közülük az első. 

Az 1594. és 1597. évi eseményeket bemutató 
metszetek közül azok készültek a dátumhoz köze
lebb, ahol hiányzik a plébániatemplom. Ahol ez 
előfordul, azokat a század közepén rajzolhatták. 

6. ábra. Kirajzolt részlet Siebmacher pápai metszetéről 
(1620) 
Abb. 6. Abgezeichnetes Detail des Stichs von Pápa von 
Siebmacher (1620) 
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7. ábra. Kirajzolt részlet Pápáról Commentarius művé
ből (1597) 
Abb. 7. Abgezeichnetes Detail von Pápa aus dem Werk 
von Commentarius (1597) 

Valamelyik ostrom idejében a templom elpusztul
hatott, mert több metszet egyáltalában nem köz
li, és mintha valami kisebb majorság lenne a 
templom helyének É-i szomszédságában. Ez a 
helyzet Hoefnagelnél, egy 1600 utáni képen3 5 és 
Siebmacher metszetén is. A ferences templom 
mindenütt szerepel a DK felől megrajzolt város
képeken. Az 1597. évre hivatkozó metszetek, úgy 
látszik, mind jóval később keletkeztek. A jól 
beépített város, a plébániatemplom jelenléte már 
az 1600 utáni évektől képzelhető el. 

Czennerné szerint az 1623—1632-ben meg
jelent füzetekben a művészek Pápa rajzánál 
Dilichet vették mintául.'16 Az irodalom úgy tudja, 
hogy Nyport is Dilich látképeit másolta. Dilich 
hatása látszik Bouttats és Birkenstein sorozatain 
is. Dilich É felől ábrázolt, Siebmacher alaprajz
ban dolgozott. 

A sárvári freskón Pápa beépítettsége hasonló 
egy 1600 utáni metszethez.*8 Más vélemény sze
rint a sárvári kép mintái Siebmacher és Zimmer
mann metszetei ." 

Fontos ide csatolni azt a történeti adatot, hogy 
a reformátusok 1610 júniusában építik a temp
lomot (mi ezalatt az egykori katolikus templomot 
értjük). Ehhez az adathoz fűzi különben Tóth E. 
azt, hogy az ostrom alatt a templom elpusztult.40 

1629-ben egy tűzvész alkalmával a várossal 
együtt újra leégett a templom is.41 

3. A XVII. század második feléből 3 rendkívül 
fontos, Pápát ábrázoló festményt kell összehason
lítanunk. Pápán a ferences templomban van egy 
nagyméretű festmény, a már többször említett 
fogadalmi kép (10. ábra).42 Fent az angyaloktól 
körülvett Szűz Mária a kis Jézussal, alattuk az 
íves szalagban felirat: ,,eX Voto obt VLerVnt 
teMpore beLLIDIrvepVe pest is" . A feliratból 
az 1683. év olvasható ki. Lent, a középen a pápai 
vár és a város egy része, kétoldalt gróf Esterházy 
Ferenc semptei kapitány és felesége gróf Thököly 
Katalin díszruhában térdepelnek és felajánlják a 
várost és a várat. A vár alatt felirat két sorban: 
„AB HOSTELOCUM HUNC FŐVE" „ET PESTEM 
AB HUNC AMMOVE". A kép nagy kerete díszes 
és aranyozott. Esterházy Ferenc (1641 —1683) 
mögött a képen esetleg Sempte vagy Lanzsér 
vára látható. A késmárki származású Thököly 
Katalin (1655—1701) hátterében esetleg a kés
márki templom lehet. 

Esterházy Ferenc 1683. okt. 16-án halt meg 
Keresztúron és Kismartonban temették el.4 i Való
színű, hogy a kép még életében készült el és 
került a ferencesekhez. 1683. júniusban Kara 
Musztafa serege Pápát is elfoglalta. Ugyanez év 
szeptember első felében szabadult a török uralom 
alól.44 A város és a vár látható épületein nem 
mutatkozik rombolás és pusztítás, és így a török 
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megszállás előtt készülhetett a kép. Az alsó fel
iratban szereplő pestis idejéről sem tudunk bő
vebbet. 

.A vár tó felőli oldalán a várkapu nem az épü
letből nyílt, mintha D felé az újabb épületig sza
bad tér volna. A D-i oldalon van a vár nagy tor
nya. A térdeplő gróf és a vár között a háttérben 
a plébániatemplom látszik erős rövidülésben. É-i 
oldalán emeletmagasságban 2 oldalablak van. 
A főbejárat a mai Korvin utca felé néz. Az épü
let D-i sarkánál hagymafejes torony áll, és rajta 
túl, D felé egy hegyes süvegű újabb torony egy
magában helyezkedik el. A grófi pár eltakarja a 
pálos és ferences templomot. 

A vár É-i sarkánál magasodik fel a Tízes-kapu 
a tetején kis dísztoronnyal. 

A kép festője ismeretlen. Gondolni lehetne 
azokra, akik a XVII. század 2. felében Ny-Dunán-
túlon dolgoztak (Jan Thomas, Geogius Subarich, 
Benjamin Block vagy éppen a sárvári freskófestő 
Hans Rudolf Miller).45 

A kép előrajzolója É felől nézett a városra és a 
várra. Magasból tekintett le az emeletes várra és 
látott be a várudvar felé eső tetőkre. A háttérben 
néhány lakóház is látszik. 

A vár K-i szárnya kívül 9 ablakos, és utána 
tovább, D felé az oldalhomlokzatból kiugró vár
kapu következik. A vár ÉNy-i szárnyán kívülről 
3 támfal látható az emelet padlásszintjéig. Az 
épület sarkain, fent a tető törésénél, kis tornyok 
díszlenek. A kémények a tető udvari részén ül
nek. Az első emeleti ablakok fölött lőrések lát
szanak. Ezek ma a tetőtérben rejtőznek.4(> A vár
kapu elé ívesen befelé kanyarodó út vezet a mai 
Fő tér irányából. A vár D-i részén egy, a két ol
dalszárnnyal össze nem épült emeletes ház áll. 
Határozottan látszik a vár D-i sarkán a két épület 
közötti nyílás. A D-i épület udvar felé eső tető
részén a tetőzáró kis torony mellett lévő kémé
nyen gólya áll. Ez az épület különben alacso
nyabb építésű, mint a vár U alakjának 3 szárnya. 

8. ábra. Kirajzolt részlet egy pápai vártervről (1667) 
(karlsruhei-gyűjt.) 
Abb. 8. Abgezeichnetes Detail eines Burgplanes von 
Pápa (1667) (Karlsruher Sammlung) 



9. ábra. Kirajzolt részlet Nyport pápai metszetéről 
(1686) 
Abb. 9. Abgezeichnetes Detail des Stichs von Pápa von 
Nyport (1686) 
Az É-i sarok közelében a falsíkból kiugró vécé 
látható. Mérnöknek való feladat lenne az itt lát
ható kéményhelyek összehasonlítása a maiakkal. 

A plébániatemplom mellett önmagában álló 
tornyot talán a tűzvészek után a reformátusok 
építették. A templom helyét; először Katona I. 
állapította meg.47 A pápai helytörténeti irodalom
ban megjelent 1941-ben a festményen lévő temp
lom helytelenül megrajzolt ábrája. A hagyma
fejes torony ellenben nem emelkedik ki a képen 
az épület tömbjéből, hanem az épület sarkához 
épített.48 A hegyes sisakú torony pedig nincs a 
templom főhomlokzatának vonalában, hanem 
előreugrik. 

Fraknón egy nagyméretű festmény (11. ábra) a 
török Pápára való bevonulását mutatja.49 A vár 
és a város Ny felől látható a képen. Elöl nagy 
földbástyák vannak. Ezen a képen más világtáj 
felől látjuk a város fontosabb középületeit. Bor
sosgyőr felől, tehát a másik oldalról mutatkozik 
a vár. Nagy tornya a mai Fő tér felé helyezkedik 
el. A váron két kisebb torony a tető sarkain, egy 
nagyobb az ÉNy-i sarkon és egy kisebb a közé
pen. A nagy vártoronytól DNy-ra kis keresztépü
let van, amely alacsonyabb a vár két oldalszár
nyánál. A D-i falnál kisebb épület látszik és Ny 
felől szintén 3 kis lakóépület van. Teljes széles
ségében jelenik meg sisak nélkül a Tízes-kapu, 
amelynek közepét össze kell kötni a vár D-i sar
kával és abban a vonalban állott a kép vázlatá
nak készítője. A vártól ÉNy-ra van a Tízes-ma
lom, földszintes épület és 2 ablak látszik rajta. 
A fogadalmi képen a malomépület előtt kerék 
látszik. 

A plébániatemplomnak itt a Ny-i frontja lát
ható, oromfala magas. Mint a vártornyon, itt is 
zászló leng. Ny felől az épülettel egybeépítve a 
hagymás torony, és mögötte áll a hegyes sisakú 
másik torony. A pálos templomnak és a ferences 
templomnak is hagymafejes tornya van. Mintha 
a pálos torony is csak az épület mellé lenne ra
gasztva. D felé áll a rendház. A képen szinte 
torzulásnak érződik, hogy a plébániatemplom 
mellé került a ferences épület. A plébániatemp
lom és a ferences között egy egyemeletes épület 
jelentkezik. Lehet, hogy ez az akkori tanácsháza 
volt, de lehetne éppen úgy a reformátusok ház
komplexuma. 

Feltűnő néhány hiba a festményen: a Tízes
kapu kissé D-re csúszott, a ferences templom 
is kissé K-re van, hiányzik a Borsosgyőri-kapu, 
a vár Ny-i frontja mintha kétemeletes lenne, 
oldalt 6 ablak látszik, mintha D felé a vár zárt 
volna. 

A másik fraknói kép (12. ábra)5 0 a pápai vár 
visszafoglalását ábrázolja. É felől néz a várra 
és az ott zajló eseményekre. A tó irányából látni 
a várral együtt a várost is. A vár mögött egy 
vaskos és két kisebb torony látszik; ez utóbbiak 
a tetőn ülnek. A várudvar D-i oldalán lévő eme
letes épület ezen a képen is alacsonyabb a vár
épületnél. A pillérszerű vécéhelyiség itt is lát
ható. Nem jelezték az emeleti ablakok fölött a 
lőréseket. A vár előtt sáncok és földbástyák van
nak, és ezek előtt, a tó felől vonulnak be a fel
mentők a várba. Galavics feltételezi, hogy a fe
hér lovon ülő tiszt Esterházy Ferenc, a semptei 
főkapitány lehetne.51 A magas kapuépület és a 
vár előtt is karók sorakoznak. 

A vár K-i szárnyán is 6 ablak látszik. ÉNy felé 
sok házat jeleztek, és ezt a részt jól kidolgozta a 
festő. Ez a rész hiányzik a fogadalmi képről. A 
vár ÉNy-i sarkánál egy kis házsarka látszik; 
lehet, hogy ez a Tízes-kapu É-i széle. 

A plébániatemplom É-i falán íves ablakok 
vannak. Mellette esetleg a tanács épülete áll. 
A templom oldalánál itt is a református kollé
gium épületére gondolunk; féltető látszik, a tető
gerinc párhuzamos az egyházéval, és még két 
padlásablak is kibújik a tetők közül. A templom 
melletti torony össze van építve azzal; a csúcsos 
sisakú torony külön áll, és itt is világosan lát
szik, hogy a főbejárati homlokzat vonalától k i j 
jebb áll. Hozzá hasonló torony van a pálos temp
lom oldalánál. De ezen a képen ez a torony is 
hiányzik. 

A plébániatemplomtól D-re lévő két torony 
rendeltetése egyelőre ismeretlen. A ferences 
templom tornyán igen széles hagymafejes kikép
zés mutatkozik. DK-en a város szélén gondosan 
megrajzolt és megfestett az ún. Halász-kapu. 

Említettük már, hogy hol volt a 3. ábra rajzoló
jának alappontja. A fogadalmi és a 2. fraknói 
kép a várnak ugyanazt az oldalát mutatja be. 
Ugyanígy egyezik az előbbi két képen a várkapu 
is. A vár torony is hasonló. A Tízes-kapu dísze
sebb a fogadalmi képen, mint a 2., fraknói fest
ményen. 

A 2. fraknói képen a vártól ÉNy-ra elhelyez
kedő házak nem láthatók az első képen. A plébá
niatemplom és tornyai egyeznek mind a 3 fest-

ÍO. ábra. Kirajzolt részlet a pápai fogadalmi festményről 
(1683) 
Abb. 10. Abgezeichnetes Detail des Votivbildes von Pá
pa (1683) 

323 



lí. ábra. Festmény Pápáról (Fraknó, 1. sz.) 
Abb. 11. Gemälde von Pápa (Fraknó Nr. 1) 

ményen. De a hegyes torony nem hasonló Wag
ner és a Nyport-féle (9. ábra) széles toronyhoz. 
A fogadalmi képen (10. ábra) és a 2. fraknói fest
ményen (12. ábra) a plébániatemplom oldalabla
kai hasonlóak, és a tornyok is azonosak. 

A két fraknói képet egy kéz festette. Egyforma 
számú ablak van a vár Ny-i és K-i szárnyán. A 
fogadalmi képen (10. ábra) a vár K-i szárnyán 9 
ablak számolható meg. A két fraknói képen az 
ablakokat nem rajzolták le olyan pontosan, mint 
a fogadalmin. 

Hiába keresünk ezeken a képeken a városban 
erős pusztulási nyomokat, hogy ezzel azok készí
tési idejét, illetőleg a sorrendjét meghatározni 
tudjuk. A fogadalmi festményen említett (10. áb
ra) pestis talán az év elején pusztított vagy az 
előző évben. így talán a fogadalmi kép lehet a 
három festmény közül az első, és a másik kettő 
az 1683. év ostromaival foglalkozik. Mindebből 
következik, hogy a két fraknói kép minden bi
zonnyal az előbbi év apróságait mutatta be ne
künk a városról és a várról. 

Megállapítható az is, hogy a tárgyalt 3 fest
mény és az 1694. évi vár leltár52 mindenben egye
zik. A század elején vagy annak közepén készült 
metszetek hibás rajzolására újabb adat való az 
előbbi várleltárból, ahol az ÉNy felé eső földszin
ti és emeleti szobákat a malom szerint tájolták. 
Tehát a Tízes-malomnak ősi helye a vár ÉNy-i 
sarkánál volt. 

1707. április második felében Bottyán hozzá
kezdett a már úgyis romokban lévő pápai vár
erődítmények széthordatásához.5,5 

12. ábra. Festmény Pápáról (Fraknó, 2. sz.) 
Abb. 12. Gemälde von Pápa (Fraknó Nr. 2) 

Ujabb fontos adatok tárulnak fel előttünk egy 
1733-ból származó leírásban.54 Pongrácz Gáspár 
pápai plébános a város ismertetésében a követ
kező, számunkra fontos megjegyzéseket tett: a 
Tízes-malom három jelentős fallal volt bekerítve, 
zúgó csatornák vitték a vár körül a tó vizét e 
malomhoz a várárokban, és az újra visszajutott 
É felé a tóba. Ekkor építették át a várat (szerin
tünk ekkor kezdődött a vár átalakítása, amely 
folyamat évtizedeken át tartott). Tágas ablakokat 
kapott a vár, a régi bejáratot lebontották, és a 
várárkon át vezetett ekkor újabban egy híd a 
plébánia felé. Ha a bástyákat el is hordták, még 
ekkor is állott 3 kőből épített kapu. Sajnos a ka
puk nevét nem említi. 

Pongrácz szerint valamikor két tornya volt a 
plébániatemplomnak, de az ő idejében csak egy 
tornya áll órával és harangokkal . Ismertetéséből 
nem derül ki, hogy melyik az akkori ép torony. 
Nem tudjuk, hogy melyik ostromkor vagy tűz
vésznél pusztult a második torony. Az előzőkből 
következtetve az is fontos, hogy mikor lett két
tornyú. 

4. Egy tollrajz Pápáról (13. ábra) hat évvel ké
sőbb jelent meg a Sparr-féle gyűjteményben.5 5 

Gerő L. a rajz alapján részletesen leírja az egyes, 
Pápa városi jelenségeket. A plébániatemplomnak 
(a szentély felől ábrázolva) ezen csak egy tornya 
van, és ez a templom mellett áll, tőle D-re. Ez 
lehet a Pongrácz által említett, megmaradt to
rony. Érzékelhető a régi templomnak a helyzete 
a mai Fő téren. Jól kivehetők az épületen az ol
dalablakok, mint a már tárgyalt fogadalmi képen 
(10. kép). Ki lehet következtetni a református 
egyház épületeinek a helyét a tó partján. 

13. ábra. Kirajzolt részlet a Sparr-féle gyűjtemény pá
pai metszetéről (1739) 
Abb. 13. Abgezeichnetes Detail eines Stichs von Pápa 
aus der Sparr-Sammlung (1739) 

A vár D felé a rajzon nyitott. К felé látszanak 
az oldalablakok. Ezek lehetnek a Pongrácz emlí
tette nagy és új ablakok, szám szerint hat.56 Nem 
is sejthető a vár É-i szárnya. A nagy kerítésfal 
D felé megszakad, és ezen a kapunyíláson lehet a 
hídon átmenni a plébánia felé. A kapu nyílása 
talán valami elrajzolás miatt nincs a várudvar 
tengelyének irányában. A híd 3 pil lérre támasz
kodik. Első alkalommal látjuk rajzban a vártól 
ÉK-re lévő díszkertet, annak kerítését és a terv
szerűen ültetett díszfákat. A vár előtti tér négy
szögű, a közepén oszlopon szobor díszeleg. Ez 
Mária-szobor, amelyről úgy tudjuk, annak össze
omlása után a kálvária kápolna oszlopfőibe ke
rültek a kövek.57 A vár közelében és a tóparton 
kis házak sorakoznak. A pálos templom tető
gerince és a tornya a mai állapothoz hasonlít. 
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Emeletes épületek láthatók Borsosgyőr felé. Az 
akkori Hosszú utcán К felé néző homlokzattal a 
régi tanácsháza áll. 

A vártól számított ötödik ház után nyílik a mai 
Ruszek-köz. Feltűnő a pálos kolostor nagysága. 
U alakban veszi a templomot körül, amelynek 
ÉNy felé eső tornya, mintha csak az épület mel
lett állana. Előtte az árkon híd vezet át, és az 
sejthető, hogy a híd 3 pilléren állott. A város
falon kívül kertes házak sorakoznak. 

5. Egy térkép a XVIII. század 30-as éveinek 
közepéről származik, és ezt J. H. Maynczek, az 
Esterházy gróf uradalmi mérnöke rajzolta (14. 
ábra).58 Ez az első kataszterinek mondható fel
mérés Pápáról. Bognár I. E. úgy látta, hogy a 
térkép, a városfalak lebontása utáni állapotot 
mutatja be.59 Pedig a falak még jól látszanak. 

A plébániatemplomot a Sparr-féle gyűjtemény
ből ismert tollrajzzal egyformán helyezi el (13. 
ábra). De összehasonlítva a fogadalmi képpel, a 
főhomlokzat iránya eltérő. Sablonnal jelöli a 
templomot, és így nem derül ki a tornyokról 
semmi. Ugyanilyen jelzést használ a ferencesek 

és a pálosok templománál is. Csak az épület 
nagyságát érzékelteti. Az eddig megismert plébá
niatemplom-ábrázolások Maynczektől eltérnek. 
Az 1683. évből származó 3 festményen látható 
önálló, DK-i torony a mai Fő tér és Korvin utca 
sarkától DK-re eső, 3. telekkel kellene szembe
esnie. Ez a torony tehát 50—55 m-re esik a Fő 
tér és a mai Fő utca sarkától. Az a vonal, ami 
mellett mértünk, a templom főfrontjának a meg
hosszabbítása. 

Körülötte helyezkedett el az ún. Belső-temető, 
amelynek ez az első térképes ábrázolása. A temp
lommal együtt a területe kb. 3250 m2 volt. A 
szabálytalan formájú temető nagyjában 80 X 50 
m átmérőjű. Néhány évtized múlva ez a temető 
esik áldozatul az új templom alapozásának.60 A 
temetőn kívül és attól D-re két hosszúkás épület 
helyezkedett el, íves alakban. A térképbe vázla
tosan beleszerkesztettük a mai templom foltját. 
A két épület főtengelye 118°-os tompaszöget zár 
be. A régi templom É-i oldalhajójának 2-3 méte
res része esik a mai templom főhomlokzata alá. 
Az új templom D-i fele alatt a temető É-i része 

14. ábra. Vázlat Maynczek pápai térképéről (1730-as évek) 
Abb. 14. Skizze einer Karte von Pápa von Maynczek (nach 1730) 
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Í5. ábra. A pápai vár összesítő alaprajza 
Abb. 15. Die Grundrisse der Burg von Pápa 

Turco terve után = - - = nach dem Plan von Turco 
Maynczek térképe után = = nach der Landkarte von Maynczek 

Mai alaprajz = = heutiger Grundriß 

helyezkedett el. Az új templom K-i fele pedig az 
addig be nem épített térbe esett bele. A főten
gelye közel párhuzamos a várkastély K-i front
jának vonalával. 

A várnál a mai pápai várkastély alaprajzára 
rávittük Giulio Turco vártervét6 1 és a már tár
gyalt Maynczek-térképéröl a vár kontúrját (15. 
ábra). Meglepő, hogy az 1569. évi (Turco) kiadású 
rajzon régi és betervezett részek közel fedik a 
mai épületet. Csak a mai Ny-i épületszárnynak 
D-i része marad ki Turco akkori pápai várából. 
Az É-i és a K-i szárny homlokzati vonala egye
zik a mai irányokkal. De a Ny-i szárny vonala 
kihúz Ny-felé, az akkori D-i sarok messze kiesik 
a mai alaprajzból. Ugyanez vonatkozik Maynczek 
várrajzának Ny-i szélére is. Az akkori vár D-i 
szélének vonala szinte takarja a mai beépített te
rületet, és ezt az akkori időkben nem tarthatjuk 
épületszárnynak. Csakis a telekhatárt jelzi, úgy, 

mint a városban minden épület telkénél is. 
Ugyanis а К felől 6 ablakos vár (1739-ben) nem 
nyúlhatna ennyire ki D felé. A XVII. század utol
só negyedében még vannak itt a D-i részen ki
sebb emeletes épületek és gazdasági építmények 
is. Az említett tollrajzon (13. ábra) már nem látni 
a vár előtt ilyeneket a tér felé. 

Mindkét ábrázoláson kisebb házak látszanak a 
vár D-i sarka közelében, amelyeket Maynczek 
lebontandóknak jelölt meg. Amíg a tollrajzon a 
vár kerítésfalának a kapunyílása és az előtte lévő 
híd kissé К felé csúszott el, addig Maynczeknél 
Ny felé látszik a várárok feletti híd. Kapunyílást 
ő nem jelölt meg. 

Maynczek térképén elvárnánk többet a vár 
palánkjáról, a sáncok távolságáról. A bástyák 
vonala D-en miért keskenyebb és miért szélesebb 
Ny felé? Nem tudni, hogy mi van a D-i sarokban. 
Ismeretlenek számunkra a bástyán belüli nyo-
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mok. Úgy gondoljuk, hogy a vártól a vár K-i 
árkának vonalában egy téglalap formával jelölt 
rész valószínűen ugyanaz lehet, mint a Sparr-
gyűjteményben lévő tollrajzon az elkerített kert 
a fákkal (13. ábra). 

Maynczeknél 10 m széles a várból kivezető 
híd. ÉNy-on jobban kiugrik a bástya, mint ma. 
DK felé pedig csak 3 m-rel van beljebb a mai 
két torony szélső összekötő vonalánál. Az udvar 
hosszanti átmérője (ÉNy—DK) akkor 35 m, a mai 
távolság viszont még 23,80 m-rel hosszabb. A K-i 
szárny akkor is a legkeskenyebb volt. Érthetetlen 
a D-i szárny 20 m-es szélessége. 

Térképünkön a 10 m széles Halász-, ill. Tavi
kapu hídja jól látható. Ugyanilyen széles a Tízes
kapu is, és talán ezek is csak sémák, mint a temp
lomok. Előtte a Győr felé vezető utat nem lehet 
kiolvasni. 

így összefoglalóan megállapítható Turco vár
tervi rajzának (5. ábra), a fogadalmi képnek (10. 
ábra), az 1739. évi tollrajznak (13. ábra) és Mayn-
czek kataszteritérképének (14. ábra) egyenes vo
nala. 

A várkastélynak mai két tornyát Éri I. szerint 
az 1780-as években építették. Ekkor gondolja a 
mai udvar közepén ásatásnál talált kerítésfal le
bontását is.62 Mi viszont ezeknek beépítését, 
illetőleg a bontását, valamint előbb a nagy pince 
megépítését is az 1750-es évek közepe tájára 
tesszük, a nagy Pilgram-féle építési periódus
ban.63 De elképzelhető az is, hogy amint Mayn-
czek térképén sem szerepel a kerítésfal a vár
udvaron, hogy azt még előbbi időben bontot
ták el. 

Időrendben egy kisebb adat származik 1756-
ból, amikor is gr. Batthyányi Lajos nádor fia, 
Tivadar nőül vette Esterházy Philippinát, és 
akkor zenészek voltak az ünnepi menet bevonu
lásakor a Tízes-kapun. Tehát azon erkély lehe
tett. A fenti év jún. 13-án történt esküvőnek rész
letes leírása szerint a vendégek legnagyobb része 
sátrakban szállott meg a vár és a templom kör
nyékén.64 

6. Egy nagyméretű festmény a várkastély Ná
dor-termének ÉNy-i falán látható, és ez Pápát 
örökíti meg (16. ábra).65 Ismeretlen rajzolója Bor
sosgyőr felől, tehát DNy-i irányból vázolta fel a 
várost, és nagy magasságból nézett a városra. 
Gondos és minden részletre kiterjedő munka. 
Mintha az előzőkben közölt kataszteri térkép lett 
volna a vázlat alapja (14. ábra). Mivel a képen 
még látható a nagy tó, amelyet 1771-ben csapol
tak le,66 tehát az azelőtti állapotot örökíti meg 
számunkra. Gerő L. a kép eredetét a XVIII . szá
zad végére helyezi.67 A már említett Belső-teme
tőben 1759-ben szüntetik meg a temetkezést,68 

de már 1749-ben megnyitják az új temetőt a Fel
ső-város végén.69 A pálos templom ÉNy-i oldalá
nál volt a Szentháromság-kápolna a Hosszú utca 
vonalában. Ez a kápolna látható a festményen 
kis tornyával. Ezt az épületet az 1760. évi új pá
los gimnázium építésével kapcsolatban bontották 
le.70 Fentiek alapján a festményt az 1760. évből 
származtatjuk. 

A városfalak még megvannak, ha nem is jó 
állapotban, a kapuk épek. 

A néző figyelme önkéntelenül a festmény köze

pén látható tekintélyes kastélyra szegeződik. 
Téglalap alakú udvar körül négyszárnyú épület 
emelkedik, körülötte árok, abban víz és a főkapu
nál széles híd, amiről már Pongrácz plébános is 
említést tett. A főszárny kétemeletes, a további 
részek, az U alak egyemeletes. Az egész kép gon
dos, valószínűen fényképszerű pontosságával el
lentétben, a várkastélyon egyetlen kémény sem 
látható. 

A nagyjában D-i irányból felénk forduló vár
kastély szárnyainak ablakait és ajtóit leszámolva 
azt látjuk, hogy különbségek vannak a mai álla
pottal összehasonlítva.72 A Ny-i külső oldalhom
lokzat, az udvari front ugyanilyen tájolású része 
és az É-i szárny udvari homlokzatán leolvasható 
ablakok száma különbözik a mai állapottól. A 
tér felé eső főfront két tornya sem egyezik a mai 
tornyokkal, mivel előbbiek a két oldalszárny 
vonalán jóval kívül esnek. Mivel pedig a képen a 
D-i front vonala egyezik a várkastély istállója 
előtt lévő két épület és a nagy kerítésfal vonalá
val, azért a valóságban a főszárny 60 m-nél is 
szélesebb lenne. Ezért a mai két torony alatt és 
között lévő nagy pince is csak toronyszélességű, 
és az ásatáson megvizsgált pince oldalfalain kívül 
felmenő falnak a nyoma sem volt,73 ezért a képen 
ábrázolt D-i épületszárny csak terv. Az ablakok 
eltérő száma és fentebbi adatok szerint a fest
ményen lévő kastélyt tervnek gondoljuk, Voit 
Pállal együtt.74 

A tó felé két oldalon és Ny felé parkosított 
részt látunk, amilyet az 1739. évi tollrajzon is 
megfigyelhetünk a K-i oldalon. Az épület előtt a 
vizesárkon át széles és díszes híd vezet 3 pilléren 
át a hármas nagykapuhoz. A várkastély Ny-i 
parksarkánál díszes kapu vezet a tópartra. Ennek 
közelében a mai helyén áll a Nepomuki Szt. Já
nos-szobor. Az előbb említett istálló bejárati 
kerítésének szinte nekiütköző sokajtós épület is 
csak tervnek tűnik fel. 

Pilgram az 1750-es években dolgozott itt a 
várnak kastéllyá való átalakításán, és közben a 
kegyúr személyének változása után, Esterházy 
Károly egri püspök már nem építtette fel a képen 
látható D-i épületszárnyat. Ez derül ki leveles
könyvének adatai szerint is.75 Tehát lehet, hogy 
a két torony között lévő nagy pince is Esterházy 
Ferenc idejében épült? így maradt a már régi 
U alak továbbra is. 

Az említett várárok fölött lévő hídon áthalad
va a mai Fő térre érünk, ahol középen magas osz
lopon szobor állott a tollrajzon is. (13. ábra). 

így jutunk a plébániatemplomhoz. Ez a festmé
nyen annak a negyedik ábrázolása. Ügy tudjuk, 
hogy 1610 táján a pusztulás után újra kellett 
építeniök a reformátusoknak.76 A XVII. század
beli ábrázolásokról már említést tettünk. Katona 
I. vártemplomnak tekinti.77 A festményünkön a 
templom D-i oldala mellett és mögött belátni a 
mai Ruszek-közbe. így ennek a köznek a vonala 
a mai Korvin utcától ÉNy-ra a második és har
madik házat metszené. Némi eltolódást érzünk a 
mai helyzethez képest: mélyen bent ül a templom 
a képen К felé. A tollrajzzal (13. ábra) nem lehet 
összehasonlítani, annál könnyebb a Maynczek-
féle térképpel (14. ábra). Itt már nincs a temető 
és a hosszúkás épületek; a templom egymagában 
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16. ábra. Pápa 1760-ban (pápai várkastély Nádor-termében) 
Abb. 16. Pápa im Jahre 1760 (im Palatinsaal des Burgschlosses von Pápa) 

áll a téren. De a térképen az iránya kissé módo
sult a festményéhez képest. Az előző idők ábrá
zolásaihoz mérten a mai templom főbejárata előtt 
helyezkedett el a régi. Ha ez valóban 32 m hosz-
szú volt, akkor a mai plébániaépület közelében 
lehetett a szentély K-i széle. A főhomlokzata 
pedig mélyen benyúlt a térbe. 

A főkapu két oldalán állanak a tornyok, a fő
épülettel összeépítve. Tehát más ez, mint a toll-
rajzon (13. ábra), ahol szinte mellette áll egy to
rony az épület D-i sarkán. Ügy tudjuk, hogy 
1751-ben a tetőzete leégett,78 és képünkön a pusz
tulás után már helyreállítottnak látszik. Ekkor 
történhetett nagyobb átalakítás. Mindkét torony
ban óra van, és jól látszik annak fehér számlapja. 
A fogadalmi képen (10. ábra) és a két fraknói 
képen (11—12. ábra) szerepelt templomi, önállóan 
álló tornyot vajon mikor bontották el? Vagy 
talán elpusztult? Pongrácz plébános leírásából 
már tudjuk, hogy 1733 előtt a templom kéttornyú 
volt, és ebben az időben már csak a D-i torony 
volt meg. Az is tény, hogy nagyobb átalakítás 
történt 1751-ben,80 mert ugyanebben az évben a 
templom elhamvadt Kiss I. szerint.81 

A templom körül a temető már nincs a képen. 
Azt gondoljuk, hogy már 1750 körül megszűnt 

itt a temetkezés. Érdekes adat erre a temetőre 
vonatkozóan az is, hogy a Rózsafüzér-társulat 
körmenetet tartott ebben és a templomot kerül
ték meg.82 Ezek szerint a temetőben szélesebb út 
vezetett körül. 

A festményen nem láthatók ebben az időben a 
templom K-i szomszédságában lévő és a tó part
jára épült református egyházi és iskolai első 
épületek. 

A templom főbejárata előtt a Korvin u. keske-
nyebbik részén ÉNy felé 6 ház van, mint ma is. 
Az utcának ferdülése van a képen, úgyhogy itt 
még a kapuig a 6 ház után esetleg ugyanezen a 
soron még egy ház lehetne. 

A ferencesek K-i szomszédságában (a mai Mi
kes u. sarkán) egy polgári ház előtt vesszőfoná-
sos kerítés látszik. Olyan ez, mint az akkori 
sövénykerítések az egykori Kristóf utcában egy 
parasztháznál.83 A Korvin utcában az egyes há
zak között jól megkülönböztethetők az akkori 
gazdasági udvarok széles kapubejárattal. A 
szomszédságban helyezkedik el a mai Fő tér 23. 
sz. ház udvarán egy zárt körerkély, amely a ké
pen is világosan kivehető, mint kis torony az 
épület udvari frontján.84 A mai Korvin u. 9. sz. 
ház, az egykori Corvin-ház, amely a képen más 
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formában jelentkezik, ez különben Maynczek 
térképén a 278., 282. sz. telek. A Tízes-kapu kö
zelében van a Szt. Flórián-szobor 1753-ból. Ügy 
tudjuk, hogy a ferences kolostort 1764-ben épí
tették újjá egy tűzvész után.86 A mai Török Bá
lint u. 1. sz. ház — az egykori Sörház — uradalmi 
tulajdon volt.87 

A Fő téren van, az egykori r. k. plébánia szom
szédságában, a lábas ház.88 A Fő utcában jól lát
szik a református lelkészlak, amely 1750 körül 
már állott.89 

összevetve a képet Maynczek térképével, azt 
látjuk, hogy a városkapuk helyzete és az előttük 
lévő híd iránya egyezik. A mai Fő u. 7. sz. alatt 
volt egykor a főbírói hivatal. A sáncokon kívül 
érdekes az akkori mezőgazdasági területek for
mája, és ebből könnyen kikövetkeztethető a mai 
szélső települések alakja. 

A festményen még romosán, de állanak a vá
rosfalak. Külső területen, a tó ÉK-i partja köze
lében egy téglaégető kemence helyezkedett el. 
Ezt már említik 1734-ben az r. k. plébánia iratai
ban.90 A tavon házas bárka úszik, mintha az 1639. 
évi várleltár egyik tételét ábrázolná itt a festő.91 

Délebbre még egy széles sajka úszik a vízen. 
A pálos templom tornya a fraknói 1. képen 

(11. ábra) mintha az épület mellett állana, de fest
ményünkön már a mai formájában létezik. A 
templom előtt fakorlát van, ami úgy látszik, hogy 
hű másolata az akkori időknek. A Gerő által kö
zölt rendházi alaprajz és metszet mást mutat, 
mint a képen.92 Ez a festmény azért sem lehetne 
a XVIII . század végéről származó, mint azt Gerő 
állította,93 mert a kolostor ekkor (1786-ban) már 
nagyobb, több ablakkal néz a Hosszú utcára. Te
hát képünk az első pálos kolostort mutatja be. 
Amint már fentebb említettük, a templom É-i 
szomszédságában volt a kis Szentháromság-ká
polna a képen a kis tornyával, amelyet 1760-ban 
bontottak le a pálos iskola építése miatt. Külön
ben a templom tornyában óra volt 1744 óta.94 

Nincs már meg a templom ÉNy-i sarkában lévő 
fülkében egy Mária-szobor. 

A városfalakon 3 kapu van a képen, mindegyik 
jó állapotban. A Halász-kapu és a Tízes-kapu 
egyforma a festményen. Az utóbbinál a város
falon belül házak vannak, mint Hoefnagel met
szetén (4. ábra), a XVII. századi rajzokon és 
Maynczek térképén (14. ábra) is. Az 1683. évi 
három festményen (10—12. ábra), Maynczeknél 
(14. ábra) és festményünkön (16. ábra). A Tízes
kapu és Halász-kapu iránya nagyjában egyezik, 
sőt még az 1739. évi tollrajz (13. ábra) is ugyan
azt mutatja. A Borsosgyőri-kapu a másik kettő
höz képest bástyaszerű, nagy építmény. A képen 
úgy látja az ember, mintha a Tízes- és a Halász
kaput ugyanazon időben építették volna. A Bor
sosgyőri-kaput különben Maynczek nem jelezte a 
térképén. 

Képünk bal oldalán, a várostól ÉNy-ra a kál
vária áll mesterséges dombon. A magas építmény 
D-i oldalán a remetelak látható, hosszabbik olda
lán kapuval, tetején kis toronnyal. Kápolna ak
kor még nincs a kálvárián.9 5 

A nagy festmény hátterében csak halványan 
látszanak magas hegyekre épített várak, amelye
ket meghatározni így nem lehet. Azonban annál 

talányosabbak a tó túlsó oldalán, a K-i partján 
túl feltűnő kisebb települések. Bár a Pápáról és 
környéki településekről szóló történeti irodalom 
a legtöbb faluról úgy tudja, hogy azok a XVII. 
században még éltek. Megmaradt malmuk tovább 
működött a török pusztítás után is. Mégis 5 kis 
falunak a képe pontosan az egykori helyén ta
lálható, és így talán érdemes ezekkel is röviden 
foglalkozni. 

A mai téglagyári agyagbánya helyén volt a 
korai középkorban Parlagszeg, amely az Árpád
kor végén elnéptelenedett, és csak malmáról 
tudunk a XVII. században.96 Ezen a helyen kis 
falut látunk és a házak között kis templom is 
emelkedik. A plébániatemplomtól K-re a tó túlsó 
partján lehetett Hódoska, régi nevén Fizes, amely 
szintén korai időkben volt település. Határait 
1572-ben írják és rajzolják le.97 Előbbi helytől 
D-re volt Hanta, amelynek helyén szintén látni 
települést a festményen. Az utolsó okleveles adat 
róla az 1626. évből való.98 Innen Pápához kissé 
közelebb volt Agyaglik a korai középkorban, 
malmáról csak a XVI. században tudunk.99 Még 
délebbre, közel a kisteveli határhoz Sávoly he
lyezkedett el, amelyről az utolsó adat 1572-ből 
maradt ránk.100 Mindezek a falvak tehát a XVIII . 
század előtt megvoltak, és ha a képnek hiteles az 
ábrázolása, akkor ez az egyetlen, XVIII . századi 
megemlékezés róluk. 

1771-ben kezdték az új plébániatemplomot épí
teni és 1786-ban készült el. Közben bontják a 
régit. így az új templom ráépült a Belső-temető
re, illetőleg annak ÉNy-i részére. 

1783-ban készült el a pápai II . József-kori fel
mérés (17. ábra) térképe, amelyen a Fő téren egy 
pajzs alakú, fekete folt látható és a DNy-i oldalán 
hosszúkás épületek sorakoznak,101 három hosz-
szabb és egy rövidebb. Ezek nem azok az épü
letek, amelyek a Maynczek-féle térképen a 80 
1/2 és a 80. sz. telkek. A térkép pajzs alakú folt
jában nem szerepel semmiféle épületjelzés. Egy
szerű, átlós méréssel következtethető, hogy 
ebben a foltban van a régi és az új templom te
rülete, így joggal mondható, hogy a térkép fel-

17. ábra. A pápai belváros 1783-ban (II. József-kori fel
vételből) 
Abb. 17. Detail aus der Ausmessung von Pápa aus der 
Zeit Joseph II. (1783) 
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18. ábra. Pápa Ny felől 1858-ban 
Abb. 18: Stich von Pápa aus dem Jahre 1858 (Briefpa
pierrubrik) 

vételi évszámával a templomépítésnek egy stá
diumát örökíti meg. Az építési terület lehet a 
nagy fekete folt, és a mellette lévő 4 épület csak
is felvonulási funkciókat töltött be. 

1783-ból a vár, Maynczek ábrázolási módjához 
hasonlóan, szintén udvar látszik körülépítettnek, 
pedig ebben az évben vagy előtte néhány évvel 
biztosan U alakú a vár, D-en nincs előtte föld
szintes építmény. A Nádor-termi festményen lát
ható istállóépületek négyszögletes udvar körül 
a II. József-kori felmérésen úgy módosulnak, 
hogy hiányzik a Fő tér felé eső szárny. így a vár
hoz К felől csak egy L alakú épület csatlakozik. 

A Tízes-kapu csak halvány folt, viszont élesen 
mutatkozik a Tízes-malom. A Borsosgyőri és a 
Halász-kapu nem található itt. A II . Ferenc-féle 
felmérésen102 halványan látszik a három város
kapu, de a Halász-kapu hiányzik. 

Meg kell említeni, hogy Gyurikovics Gy. 1808-
ból való pápai térképén a várkastélynak szabá
lyos téglalap az alakja.103 Nyilván a telket ábrá
zolta így. 

Az 1796/99. évi várleltár nem említi az U alak 
végén lévő két toronynak második emeleti helyi
ségeit.104 Ezzel a problémával kapcsolatban sze
retnénk néhány újabb metszetet és képet ismer
tetni. Egy 1800—1810-ből származó metszeten a 
város Ny felől látszik.105 Ugyanerről a nézőpont
ról rajzolták meg a XVII. század utolsó negyedé
ben az 1. fraknói képet (11. ábra) Pápáról. Ilyen 
módon némileg belátni a vár két tornya közé, és 
így mutatkozik kissé a várudvar egy része. Ezen 
a képen pedig így látszik nagy ferdülésben a plé
bániatemplom homlokzata is a két nagy torony 
között. A vár két tornyának a teteje egy vonal
ban van az épületszárnyak tetejével. Más is a te
tő, mint ma. Az épület sarkain a négy torony 

20. ábra. A pápai várkastély a XIX. sz. végén 
Abb. 20: Lithographie des Burgschlosses von Pápa (2. 
Hälfte des XIX. Jahrhunderts) 

egyforma, így tehát a két oldalszárny végén álló 
tornyoknak nincs még meg a második emeletük. 

A XIX. század végén az egyik pápai könyvkö
tőnél olyan levélpapír volt kapható, amelynek te
tején (1858-ban) pápai látkép (18. ábra) volt.106 

Ezen a várost DNy felől ábrázolták, de a várkas
télynak csak az első emelete látszik. Itt is ugyan
az a helyzet a kastélytornyokkal, mint az előző 
képen. 

Az 5 képből álló színes pápai litográfián távlati 
képen a rajzoló pálosokkal szemben, illetőleg D-
re állott az egykori tó K-i partján, a Halász-kapu
val szemben. Mintha valamelyik régi metszet len
ne szemünk előtt107 (19. ábra). A rajzok pontosak, 
és az épületek is a valóságnak megfelelően he
lyezkednek el. Elöl a tó helyén kertművelés fo
lyik. Ezen a képen, valamint a már publikált és 
említett litográfiás várkastélyi képen jól látszik, 
hogy az említett két torony (20. ábra) itt már ma
gasabb a két épületszárny tetőzeténél, de még 
mindig csak két padlásablakszerű nyílás van a to
rony első emeleti három ablaka felett. Két kis 
padlásablak minden toronytető alatti részen lát
ható. 

A következő várkastélyi ábrázolások már az 
első világháború idejéből valók, a legtöbbjük le
velezőlap. Ezekből valószínűnek látszik, hogy a 
tornyok második emeleti 3-3 ablaka a századfor
duló táján épült ki. 

A várkastély Fő tér felé eső részén az említett 
színes litográfián a téglakerítésen nagyméretű 
nyílás van, és annak a kerítésnek a két végén ül 
egy-egy kőből faragott oroszlán. Az egyik Ester-
házy-címert tart. A század elején keskenyebb 
téglakerítés magas nyílásának a két végén egy-
egy, fémből készült griff helyezkedett el. 

19. ábra. Pápa К felől (színes litográfia a XIX. sz. második feléből) 
Abb. 19: Lithographie von Pápa (2. Hälfte des XIX. Jahrhunderts) 
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Die ersten Darstellungen der Burg von Pápa und der 
Stadt erschienen am Ende des XVI. Jahrhunderts . Die 
wichtigsten Stiche wurden in Gruppen eingeteilt und so 
behandelt. 

1. Die frühen Stiche stellen Pápa zur Zeit von zwei 
Belagerungen in den Jahren 1594 und 1597 dar. Unter 
diesen ist das Fresko der Belagerung von Pápa von H. 
R. Miller aus dem Jahre 1653, das sich im Rittersaal der 
Burg Sárvár befindet, besondert hervorzuheben (Abb. 
1). Die Sicht auf die Stadt erfolgt von Südosten her. 
Dieser zeichnerische Standpunkt ist in dieser Gruppe 
von Stichen vorherrschend (Abb. 1 — 7). Ein weiteres 
Merkmal ist das Fehlen der römisch-katholischen Pfarr
kirche. Unter den Darstellungen dieser Gruppe ist der 
Aufmarsch der Truppen auf dem Stich von Siebmacher 
besonders wirkungsvoll (Abb. 6). 

2. In der Karlsruher Sammlung sind ein Plan der Burg 
Pápa (Abb. 8) und der Stich von Nyport (Abb. 9) von 
Bedeutung. Beide stammen aus dem XVII. Jahrhun
dert. Unter anderem zeigen die beiden obigen Bilder 
die gleiche Verzerrung wie bei dem von Norden her 
beobachteten Stadtbild. 

3. Auf dem mit 1683 datierten sogenannten Votivbild 
(Abb. 10) widmet der Sempter Burgkapitän Graf Ferenc 
Esterházy und seine Frau Gräfin Katalin Thököly nach 
einer Pestseuche die Burg und die Stadt der Jungfrau 
Maria. Dieses Bild wurde bestimmt vor dem Tod von 
Ferenc Esterházy am 16. Oktober 1683 gemalt. 

Das erste Fraknoer Bild (Abb. 11) schaut vom Westen 
her auf die Stadt. Die türkischen Truppen ziehen in die 
Burg von Pápa ein. Die Burg stimmt hier in allem mit 
der Burginventur aus dem Jahre 1694 überein. Die Pfarr
kirche ist zweitürmig. Sehr sorgfältig ist die Darstel
lung der Pauliner- und der Franziskanerkirche sowie 
des Zehner-Tores. 

Das zweite Fraknoer Bild (Abb. 12) zeigt die Stadt 
vom Nordosten her. Die beiden letzteren Bilder wurden 
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vermutlich vom gleichen Maler angefertigt. Die drei 
Bilder stammen aus der selben Zeit. 

Die Beschreibung der Burg und der Stadt durch den 
Pfarrer Gáspár Pongrácz teilte wichtige Daten mit. 

4. Eine Federzeichnung von Pápa aus dem Jahre 1739 
(Abb. 13), die sich in der Sparr-Sammlung befindet, 
stimmt mit den Angaben von Pongrácz überein. Die 
Zeichnung enthält die erste Darstellung der Burgfens
ter, der Parkanlage, des Ziergartens und der in die Burg 
führenden neuen Brücke. Auffällig ist die Größe des 
Paulinerklosters. 

5. Der herrschaftliche Ingenieur J. H. Maynczek 
zeichnete in den dreißiger Jahren des XVIII . Jahrhun
derts die erste Katasterkarte der Stadt (Abb. 14). Auf 
dieser ist die Richtung der Hauptachse der Pfarrkirche 
anders als auf den Gemälden. Um die Kirche herum be
findet sich der innere Friedhof. 

Der Vergleich des heutige Burgschlosses und der 
Burggrundrisse von Turco und Maynczek zeigt, daß 
Maynczek die Grundstücksgrenzen kennzeichnete (Abb. 
15). 

6. Das große Bild im Palatinsaal des Burgschlosses 
aus dem Jahre 1760 (Abb. 16) stellt die Stadt vom Wes
ten her dar. Aus der Burg ist ein Schloß geworden, um 
die Pfarrkirche ist kein Friedhof mehr, die Stadtmauern 
sind Ruinen, drei Stadtore und die Dörfer um Pápa he
rum (Parlagszeg, Hanta, Agyaglik und Sávoly) sind dar
gestellt. 

Die Ausmessung aus der Zeit Joseph II. (1783) zeigt 
die Aufmarschgebäude während des Baus der neuen 
Kirche (Abb. 17). 

Die Karte von György Gyurikovics (1808) zeigt nur 
die Grundstücksgrenzen des Burgschlosses. Auf Brief
papier aus Pápa (1858) ist die zweite Etage des Burg-
schlosses noch nicht dargestellt. Auf den Lithographien 
aus der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunder ts wurden 
ein genauer Stich der Stadt (Abb. 19) und des Burg
schlosses (Abb. 20) gefertigt. 

SÁNDOR MITHAY 

BEITRÄGE ZUR ARCHITEKTURGESCHICHTE DER STADT PÁPA 
AUFGRUND EHEMALIGER DARSTELLUNGEN 
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KÖRMENDY JÓZSEF 

A VESZPRÉMI PÜSPÖKI URADALOM 
VESZPRÉMI JAVAINAK KAMARAI ÖSSZEÍRÁSA 

AZ 1773. ÉVI SZÉKÜRESEDÉS IDEJÉN 

Veszprém 1552-ben került török kézre. Ettől 
kezdve a püspökök általában Sümegen laktak, 
veszprémi rezidenciájukat pedig a várkapi tányok 
foglalták le maguknak. Volkra Ottó Ker. János 
(1710—1720) püspök 1713-ban visszakapta ugyan 
a palotát királyi rendeletre, de Rittschau vár
parancsnok 1719-ben ismeretlen okból lerombol
tatta. Ez a mai püspöki palota telkén állott. A 
várban volt még egy püspöki , ,kiskastély" is az 
„aggpapok háza" mellett. Volkra püspök 1717-
ben Győrben vett házat, időnként ott is lakott.1 

Utóda, Esterházy Imre gr. (1723—1725) rövid 
kormányzása alatt újjáépítette a székesegyházat 
barokk stílusban. A rezidencia felépítését is ter
vezte, melyet utóda Acsády Ádám Péter (1725— 
1744) valósított meg.2 Ez a rezidencia azonban 
Padányi Bíró Márton (1745—1762) idejében már 
szűk és nyomorúságos épület volt, mely sürgős 
átépítésre szorult.3 ö , többek között ezért is, 
szinte állandóan Sümegen lakott az általa átépí
tett rezidenciában. Ott is halt meg 1762-ben.4 

Utóda Nagymányai Koller Ignác (1762—1773), 
aki segédpüspök korában Városlődön lakott, 
1765-ben kezdte meg Fellner Jakab tervei alap
ján a mai palota építését ,,az Acsády-féle rezi
dencia és Gizella királyné romos palotájának a 
helyén". A vár és az építkezés vízellátása Tum-

1. ábra. A püspöki palota nyugati homlokzata 
Abb. 1. Die westliche Fron vom bischöflichen Palast 

1er György ezermester molnár érdeme, aki a 
buhim-völgyi ,,Ürkút"-ból vízi erőművel juttatta 
a vizet a várba. A püspök 1772 tavaszán költö
zött be az elkészült északi és középső szárnyba. 
Az építkezés 1773-ban a püspök várat lan halála 
miatt megakadt ugyan, de hagyatékából 1776-ban 
szerencsésen befej eződött.5 

Szent Istvántól kezdve, kevés kivétellel, a ki
rály nevezte ki a magyar püspököket, de a kine
vezés megerősítését a római pápától kellett kér
ni. Amíg ez meg nem érkezett, addig választott 
püspököknek nevezték őket. 

A javadalmak átadását, átvételét, időközi keze
lését a király nevében a Magyar Királyi Kamara 
végezte, mivel a hagyaték egyharmada és az idő
közi (intercalaris) jövedelmek a kincstárt, illetve 
a vallásalapot illették. 

Az 1715. évi 16. te. alapján a széküresedés ide
jén a kamarai bizottság leltározta az összes püs
pöki javakat, pontosan felmérte az épületeket, 
megállapította a meliorációt vagy deteriorizációt, 
azaz javult-e vagy romlott-e a vagyon állaga a 
püspök kormányzása idején. A hiányokat a ha
gyaték terhére pótolták.6 

Ennek a leltározási munkának eredménye a 
Koller püspök halála után történt összeírás, 
melynek teljes címe: Consriptio Cameralis I. 
Dominii Weszprimiensis Sede Vacante Episco-
patus Wesprimiensis, 1733. Az összeírás eredeti 
szövege a bécsi Landesarchiv őrizetében van. 
Xeroxmásolatát Klempa Sándor apostoli kor
mányzó szerezte meg a Püspöki Levéltár részére.7 

Az összeírás Veszprémre vonatkozó részét az
zal a gondolattal közöljük, hogy a benne foglalt 
adatok új ismeretekkel gazdagítják a város 
XVIII . századi történetével foglalkozó kutatóit. 

A VESZPRÉMI URADALOMBAN 
ÉS VESZPRÉM VÁROSÁBAN 

1. A püspöki székház, melyet a várral , illetve 
erőddel együtt sziklás dombra építettek, s me
lyet a közelmúltban emberfeletti munkával — a 
kő és szikla törésére még a puskaport is felhasz
nálva — két szintre emeltek. Alul a bor tárolá
sára alkalmas pincehelyiségek vannak. Az erő
dítmény felőli része kelet felé néz. Hosszúsága 31, 
szélessége 173/5öl. A püspöki palota északi 
oldala már annyira felépült, hogy részben, azaz 
a földszinten 8, az emeleten pedig 4 szoba van. 
Ezenkívül az emeleten van még két jól felszerelt 
terem, amelyek már lakható állapotban vannak. 
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2. ábra. A püspöki palota földszinti alaprajza 
Abb. 2. Der ebenerdige Grundriß des bischöflichen Palastes 

A földszinten a nyugatra és északra néző sarok
szobától helyezkedik el két tágas szoba; az 
egyiknek három, a másiknak két ablaka van.8 

Az ablakok ráccsal vannak ellátva. Ezekhez csat
lakozik egy helyiség rácsos kis ablakkal. Végül 
északtól kelet felé ugyancsak van 4 szoba, me
lyek közül kettő l-l ablakkal, a másik kettő pe-
dik 2-2 ablakkal van ellátva.9 Nyugat felé szin
tén van két szoba, az egyiknek egy, a másiknak 
kettő rácsos ablaka van. A nyugati északi irá
nyú vaskorláttal szegélyezett kőlépcsőn" fel
felé haladva és felérve az emeletre, nyugatról -
az épület sarkán — kelet felé húzódik: 1. a házi 
kápolna, melynek művészi mennyezetfestése le
nyűgöző,12 márványoltára aranyozott, melyet az 
elhunyt püspök által 100 körmöci aranyért vásá
rolt, megkötözött Krisztust ábrázoló művészi ké
pe díszít. (A képet Oeser Ádám Frigyes pozsonyi 
művész festette. Szerző.)13 A festett falakon már
vány utánzatú oszlopok láthatók. 2. Ezt követi a 
könyvtár, amely részben Biró Márton hajdani 
veszprémi püspök, részben a közelmúltban el
hunyt püspök által szerzett és az utódoknak ha
gyományozott iratoknak és könyveknek megőr
zésére szolgál. A falak mentén a könyvállványok 
diófából készültek. A könyvtár ajtaja fölött van 
az elhunyt kegyelmes püspök úr élethű képe. 
(Olajfestmény. Szerző.)14 3. A kamarás (inas, hu
szár. Szerző) szobája.15 4. Kicsi közbeeső szoba, 
amely kizárólag a püspök kényelmére (vécé. Szer
ző) és titkos átjáróul szolgál a kamarás szobájá
hoz. 5. Hálószoba sokszínű selyemtapétával és 
többnyire sárga, égszínkék vonalakkal, két dupla 
ablakkal, belül kétszárnyú tölgyfa ablaktáblával. 
Kályhája fehér, arannyal díszített.16 Innét dél 
felé fordulva: 6. szoba, melynek falait tapéta he
lyett minden oldalról pácolt és időtálló hasz

nálatra elkészített tölgyfával borították. Ezekben 
pedig különböző értékes rézmetszetek láthatók, 
belső felében kisujj szélességnyi aranyozással 
díszített tölgyfakeretben. Itt áll az olasz már
ványból készült kandalló, valamint a kályha. A 
két ablak között kelet felől van a tükör, mely a 
tölgyfaburkolathoz szorosan kapcsolódik.17 Innét 
nyílik az egyik ajtó az előcsarnokba, a másik pe-
dik a szomszéd szobába. 7. Szoba, melynek falait 

- miként az előző szobában — a tapéta helyett 
tölgyfa borítja. A rézmetszetek aranyozás nél
küli tölgyfakeretben. Ebben a szobában is van a 
két ablak között a keleti oldalon a tölgyfaburko
lathoz szorosan kapcsolódó tükör. A tükör mind
két oldalán hármas, aranyozott réz gyertya
tartó.18 Innét két terembe van átjárás. Nyugat 
felé: 8. melyben az elhunyt kegyelmes úr ebé
delni és vacsorázni szokott. Tapétája keményebb, 
vörös színű papír, amely a bíbor benyomását 
kelti. Csak egyetlen kép függ a szobában, mely 
művészi fakeretben Koller Xav. Ferencet ábrá
zolja. A szobának két ablaka van zöld rácsozat
tal. Van benne egy fehér színű, aranyozott kály
ha és a terem közepén, az asztal fölött egy csil
lár.19 Ebből a teremből két ajtó nyílik: az egyik 
a korábban leírt lépcsőház, a másik a nagy elő
csarnokba. A fentebb említett, 7. szám alatt leírt 
szobából nyílik a 9. nagyterem. Az előző eszten
dőben készült el a hályha, valamint a falak fes
tése. Ez utóbbi egy bécsi festőművész kiváló 
munkája (Czimbal János. Szerző). Van még egy 
másik, olasz fehér márványból készült aranyozott 
tűzhely. Színben és aranyozásban a kályha is na
gyon hasonló hozzá. Középütt két csillár függ. A 
nagyteremből három ajtó nyílik: az első kelet fe
lé az erkélyre, mely egyébként ablak gyanánt is 
szolgál. 10. Ez az erkély a rezidencia közepén, 

334 



kelet felöl, a hegy meredek sziklájára épült. Bolt
íve fölé ólomlemezek vannak helyezve és el van 
látva az eső levezetésére szolgáló csövekkel. 
Minden oldalról vasrács övezi. A rezidencia; 
vagyis a nagyterem erkélyre néző külső falát 
ugyanazon bécsi festőnek a ,,Hajnal"-t ábrázoló 
festménye díszíti az elhunyt püspök által szer
kesztett felirattal: „AUT BENE, AUT NIHIL" 
(--Vagy jól, vagy semmit"). A második ajtó a 
nagyteremből nyugatra nyílik a 11. a főlépcső
vel érintkező előcsarnokba. Festése a főpásztor 
festőjének munkája, egyébként nincs benne fel
szerelés. A harmadik ajtó a nagyteremből dél 
felé nyílik azokba a szobákba, melyeket a koráb
bi rezidencia falainak felhasználásával alakítot
tak át, illetve újítottak fel. Az egész szárny ge
rendák közé rakott téglamennyezete nád alátét
tel van ellátva. A falak sem kívülről, sem belül
ről nincsenek vakolva. Az ajtók és ablakok nin
csenek felszerelve. A felsöszintre az alsószintről 
az előzőnél sokkal elegánsabb, kész főlépcsőn 
lehet feljutni. A főlépcső mindkét oldalon vas
ráccsal van ellátva. Alul kettő rácsos üvegablak, 
felettük rács nélküli, zöld színűre festett faab
lakok. A lépcsőtől ajtó nyílik a 11. szám alatt 
leírt előcsarnokba. Az előcsarnoktól dél felé van 
a folyosó. A folyosóról két üvegablak néz a fő
lépcsőre, egy befejezetlen pedig az udvarra. Erről 

a folyosóról négy szoba nyílik ugyanannyi ajtó
val. Egyik szobából a másikba is vezetnek aj
tók.20 Ezekben a szobákban összesen 6 ablak van, 
melyek azonban még nem készültek el. Az utolsó 
szoba déli irányvonalától nyugatra van még egy 
folyosó, mely még szintén nincsen készen: vako
latlan és négy ablaka van. A folyosó bal oldalán 
van négy szoba, amelyekbe csak a folyosóról 
nyílnak az ajtók.21 E szobák közül egy illemhely
nek van szánva. Ezekben a szobákban összesen 
hét ablak van. A jobb oldalon van egy szoba 
egy félkész ablakkal. Itt van az egész reziden
cia padlására felvezető lépcső az ajtónyílással. 
A földszinten: a folyosónak van egy ajtaja, mely 
a forrás felé tekint és három, vasráccsal felszerelt 
üvegablaka. A nyugatra és északra néző sarok
szobától, vagyis az emeleten lévő és 1. számnál 
leírt házikápolna alatti szobától keződően: e sa
rokszobának van három, rácsos ablaka, benne 
zöld kályha. A 2. számnál leírt könyvtár alatt 
egy másik szoba ráccsal felszerelt két ablakkal, 
benne ugyancsak zöld kályhával. A 3. számnál 
leírt kamarási (inas, huszár) szoba alatt van a 
kis éléskamra. A 4. számnál leírt szoba alatt van 
a W. C. és a folyosó a Gizella kápolnába vezető 
ajtóval. Az 5. számnál leírt hálószoba alatt Van a 
szertartó szobája két rács nélküli ablakkal, benne 
zöld kályhával. A 6. számnál leírt szoba alatt van 

3. ábra. A püspöki palota emeleti alaprajza 
Abb. 3. Grundriß des I. Stockwerkes vom bischöflichen Palastes 
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egy kis szoba és a folyosó rács nélküli ablakkal. 
A szobában szintén rács nélküli ablak és zöld 
kályha.22 A nagyterem alatt két szoba van, me
lyek közül az egyiknek rács nélküli az ablaka, 
deszka a padlózata és zöld a kályhája. A másik 
szobának hasonló az ablaka. Az ajtót kivéve fel
szerelése nincs. Ezekhez a szobákhoz tartozik az 
erkélyre vezető közbeeső folyosó, melynek ajtaja 
az ablak szerepét is betölti. A 8. számnál leírt 
kisterem alatt van a szolgaszemélyzet szobája, 
melynek ráccsal ellátott üveges ablaka van, ben
ne zöld színű kályha.24 A 11. számnál leírt elő
csarnok alatt van a tisztviselők ebédlője, mely
nek ráccsal ellátott, üveges az ablaka és zöld 
színű a kályhája. A főlépcső alatt éléskamra van, 
melyhez egy — a főlépcsőnél leírt — ablak tar
tozik. Az emelet déli oldalán, a nagyterem szom
szédságában lévő négy vakolatlan szoba alatt 
ugyanannyi vakolatlan szoba van, ugyanannyi 
készülőfélben lévő ajtóval és ablakkal. A folyo
só nyugati részén is ugyanennyi vakolatlan szoba 
van, mint az emeleten, az ablakok számai is 
megegyeznek, de a földszinti ablakok vasráccsal 
vannak megerősítve. A földszint folyosójának 
három, ráccsal megerősített ablaka van. 

Az ajtók, ablakok, lakatosmunkák és az üvege
zéshez való üvegek részben készen vannak az 
előbb leírt földszinti szobák részére. Csak a sze
relés és a zárak behelyezése van még hátra. A 
kályhák, a padlózat és egyéb járulékos dolgok 
azonban még nincsenek meg. Az emeleti szobák 
számára csak öt ajtó van meg, a lakatosmunkák 
és egyéb járulékos dolgok szerelése még hátra 
van. 

A lépcsőházban és az alsó folyosókon összesen 
négy kör vagy féltojás alakú üveg függőlámpa 
található. 

A sarkon, azaz az északi részen a palota falá
hoz csatlakozik a kápolna, amelyhez a tér felől 
négy lépcsőn, az ablak alatt levő nagyobb ajtón 
át, a palota felől szintén négy lépcsőn át lehet 
lejutni. A külső homlokzaton kb. 2,5 öl magas
ságban ez a kőbe vésett felirat olvasható: ,,Ezt, a 
hagyomány szerint a Gizella királyné, szent Ist
ván első apostoli királyunk hitvese által alapí
tott és sok ideig elhanyagolt kápolnát régi fényé
ben restauráltatta Nagymányai Kollár Ignác 
veszprémi püspök, és 1772. április 10-én a ke
resztrefeszített Krisztus tiszteletére emelt oltárát 
felszentelte." 

A palota keleti és déli sarka közötti folyosón, 
a kápolna ajtajától egyenes vonalban haladva a 
legszélső fal ajtajáig, van egy másik folyosó, 
mely az előző folytatása, s amely a nevezett a j 
tótól nyolc lépcsővel ereszkedik le és jelzi a ki
járást kelet felé a meredek hegyhez. A folyosótól 
bal felé haladva a palota alatti pince ajtajához 
érünk, majd nyugat felé menve a palota udvarát 
találjuk. Az előbbi egyenes folyosón dél felé ha
ladva szintén egy épület ajtajához érünk. Ez az 
épület, miként a palota is, az időjárás viszontag
ságai ellen fedett és egyszintes. Az ajtó után a 
folyosó a konyhához vezet. Az előbb említett 
nyolc lépcsőnél egy kis — ebédre és vacsorára 
hívó — harang van felfüggesztve. A konyha felé 
vezető folyosón jobbra van egy rácsos ablakú 
szoba zöld kályhává. Bal felől szintén van egy 

szoba, mely a szakácsok munkahelyéül szolgál. 
A szoba ablaka olyan, mint a másik szemben levő 
szobáé. A kemence kettéosztott: egyik felében 
kenyeret szoktak sütni, a másik felében cserép
ben más ételeket szoktak elkészíteni. Mindkét, 
vasajtóval ellátott nyílás a konyha felől szabad. 

A konyha tágas és széles. Három, rácsozott ab
laka van. Az egyik tűzhely négyszögletes, a má
sik sütőkkel felszerelt tűzhely a déli falhoz kap
csolódik. Nyugat felé a konyhából ajtó nyílik 
egy szobába, melyben a szolgaszemélyzet szokott 
ebédelni és vacsorázni. Van egy rácsozott abla
ka, egy másik, kisebb méretű ablaka és zöld szí
nű kályhája.27 

2. A püspöki székházon kívül van még egy 
püspöki ház, melyet kőből építettek. Nem bolt
íves. Zsindellyel fedték. A konyhával átellenben 
a domb nyugati oldalán Ányos Antal és Nagy 
János özvegyének háza között helyezkedik el. 
Szélessége: 6, hosszúsága: 7 öl. Az épület alsó 
szintjén három szoba van, mindegyik szobában 
ráccsal megerősített két ablak. Van egy konyha 
is ráccsal megerősített ablakkal, tűzhellyel és 
kemencével. A pincének két lejárata van: az 
egyik a folyosó, a másik az udvar felől. A felső 

4. ábra. Az 1773. évi kamarai összeírás címlapja 
Abb. 4. Das Titelblatt der Kammerzusammenschreibung 
vom Jahre 1773 
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még a fáskamra is. Az északi falhoz csatlakozik 
a zsindellyel fedett pincelejárat. 

4. A kocsmától nyugatra van még egy szom
szédos épület, melyet az elhunyt püspök 750 fo
rintért vásárolt. Ez az ún. Kelemen-féle ház.30 Je
lenleg zsidók lakják. Az utca felől van az üzlet
helyiség. Az üzlethelyiségből ajtó vezet egy szo
bába, melynek ráccsal ellátott két ablaka és a 
szokásos vörös színű kályhája van. Innét ajtó 
nyílik a tűzhellyel és kemencével ellátott kony
hába. A konyhának két ajtaja van: az egyik egy 
rácsos ablakú, vörös színű kályhával felszerelt 
szobába, a másik a palánkkal kerített udvarra 
nyílik. Az udvarról ajtó vezet a 40 akó bor táro
lására alkalmas pincébe. Belül még van egy má
sik, lakattal ellátott ajtó is. 

5. A piactól kelet felé haladva a húspiacnál, 
az ún. Kis-Uczán túl szembetűnik egy másik ura
sági épület, melyet az elhunyt püspök kb. 745 
forintért vásárolt meg. Ez az ún. Véghely-féle 
ház, amelyben a bort Kifelstein Pál méri. Mind
járt az udvar bejáratánál jobbra látszik az első 
ajtó, mely a 150 akós pincébe vezet. A második 
ajtó a pi tvarra nyílik, melyet fakorlát választ 
el a konyhától. A konyhának van tűzhelye és 
kemencéje. A pitvarból jobbra nyílik a vendég-

5. ábra. A kamarai összeírás első lapja 
Abb. 5. Das erste Blatt der Kammerzusammenschrei
bung 

szinten van három szoba, mindegyik szobán rács 
nélküli két ablak. A konyha felett is van egy kis 
szobácska rács nélküli ablakkal. Egy szoba ki
vételével minden szobában van egy-egy zöld 
színű kályha. Az egyik ajtó az alsó folyosóra az 
utcáról nyílik, a másik ajtó pedig a ház udva
rára vezet. A folyosó végén az udvar felé eső 
részen van egy, ráccsal megerősített ablak, a 
másik ablak a lépcsőknél van és rács nélküli. Van 
továbbá még egy, rács nélküli ablak a felső szint 
folyosóján is. 

3. A várból tovább haladva a piac felé vezető 
úton, jobb felől, csaknem a várfalak alatt kelet 
felé néz az urasági kocsma. A teret a németek 
Platz-Wirtshaus-nak nevezik.29 A kocsma egy
szintes, nem boltíves, zsindellyel fedett. A kocs
ma folyosójára az utcáról nyílik az ajtó. A folyo
só bal oldalán van a vendégszoba, melyen rács
csal megerősített három ablak van. A szobában 
a szokványos vörös színű kályha. A pincehelyi
ség ablaka a ház kis udvarára nyíló ajtó felett 
van. A pincére fa rácsozatú ajtó nyílik. A konyha 
tűzhellyel és kemencével van felszerelve. Abla
kát ráccsal erősítették. A konyha mellett van a 
vendéglős rácsozott, két ablakos szobája, kály
hája vörös. Ennek szomszédságában van egy ki
sebb szoba egy ablakkal. A konyha mellett van 

6. ábra. A veszprémi püspöki telken élő lakosok név
jegyzékének első lapja 
Abb. 6. Das erste Blatt eines Namensverzeichnis über 
die, die auf bischöflichen Gut leben 
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7. ábra. Koller püspök címere 
Abb. 7. Das Wappen des Bischofs Koller 

lös szobája, melynek három, rácsozott ablaka és 
a szokványos színű kályhája van. Balra van két 
rácsozott ablakával és vörös színű kályhájával 
az ivó a vendégek részére. A harmadik ajtó a 
falépcsöhöz nyílik, mely a ház deszkázott padlá
sára vezet. A negyedik ajtó az istállóba visz, 
mely 12 jószág befogadására alkalmas. Kicsi, 
üveg nélküli rácsozott ablakai vannak. A ház te
tőzete zsindellyel, padlása deszkával fedett. 

6. Abban az utcában, ahol a sóraktár is van, 
áll a püspöki vendégfogadó, melyet a németek 
Stingel-Wirts-Hausnak neveznek. A vendég
fogadó dél felé eső részét a nagykapuval együtt 
1770 körül kezdték építeni az elhunyt püspök 
utasítása értelmében. Az épületet cseréppel fed
ték. Van két kemencéje. Padlása kemény fából 
deszkázott. Pitvara is van, mely három lépcső
fokkal magasabb az udvar szintjénél. A pitvar
nak van egy ajtaja, két rács nélküli ablaka. Erről 
a pitvarról balra nyílik egy ajtó az 1. számú 
szobába, amelynek az ablaka üvegezett, rácso
zott, akárcsak a másik két szobában. Benne a 
szokványos zöld színű kályha. Az egyik ajtó eb
ből a szobából, a másik ajtó pedig a pitvarról 
nyílik a 2. számú szobába. Itt két rácsozott ablak 
van és a kályha színe zöld. A harmadik ajtó a 
pitvarról a 3. számú szobába vezet. Ebben a szo
bában egy rácsozott ablak van, a kályha zöld. A 
negyedik ajtó a W. C - r e nyílik. A vendégfogadó 

másik része nagyon régi. Az utca felé eső rész
ben mindjárt van egy szoba a napi vendégek ré
szére. Ezen van ráccsal ellátott, két üvegablak, 
benne a szokványos vörös színű kályha és fakor
láttal elkerített söntés. Ebből a szobából az ajtó 
a pi tvarra nyílik, ahonnét az egyik, deszkával 
borított ajtó a pincébe, a másik ajtó az udvarra, a 
harmadik pedig a kemencével, tűzhellyel és egy 
kicsi kályhával rendelkező szobába, a negyedik 
ajtó pedig a vendéglős szobájába vezet. Ennek a 
szobának két ablaka van, s ráccsal erősítették. 
Kályhája zöld színű. Ebből a szobából nyílik az 
ajtó az éléskamrába, melynek rácsozott ablaka 
van. A harmadik ajtó az udvarról nyílik egy 
bolthajtás nélküli szobába. Ebben van egy zöld 
színű kályha s ablaka rácsozott. A negyedik ajtó 
az előzőhöz hasonló szobába vezet. A hátsó fal
nál vannak a falépcsők, s az udvar felől vezet 
az ajtó a padlásra. 

Az udvar közepén hét faoszlopon álló, zsin
dellyel fedett kocsiszín van. Van még itt egy ke-
rekeskút is vaslánccal. 

Az udvar északi oldalán vannak a zsindellyel 
fedett, kőből készült istállók. Az egyik istállónak 
ráccsal ellátott négy ablaka van, de üveg nincsen 
benne. Az istállóban mindkét oldalon jászlak, 
melyek kb. harminc ló számára kényelmes helyet 
biztosítanak. A másik, szomszédos istálló pedig 

8. ábra. A püspöki kápolna eredeti oltárképe 
Abb. 8. Das originale Altarbild der bischöflichen Ka
pelle 
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hat ló számára elegendő jászollal rendelkezik. A 
mennyezet bárdolatlan gerendákból készült. A 
faoszlopokon nyugvó istállókhoz kapcsolódik egy 
raktárhelyiség az üres edények, valamint a fa 
részére. Ennek a helyiségnek az oldalfalait fából 
készítették. A két sarkán kőből készültek az osz
lopok. Tetőzete zsindelyes. 

7. A vendégfogadó szomszédságában van a püs
pöki kert, melyet a sóhivatal környezetétől négy
szög alakú falkerítés választ el.32 Bejáratul egy 
kisebb ajtó, vagy a fekete színű sorompó szol
gál. Nyolc kőlépcsőn lehet lemenni. A kert szint
je az utca szintjénél jóval mélyebb és alacso
nyabb. Van itt egy épület, mely a kertész laká
sául szolgál és észak felől a vendégfogadóhoz 
kapcsolódik. Ennek az épületnek van egy ajtaja, 
mely a konyhába vezet. A rácsozott ablakú kony
hában kemence és tűzhely. A konyhából két ajtó 
nyílik: jobb felé a kertész szobája, melyen két, 
ráccsal megerősített ablak van, benne egy szok
ványos zöld színű kályha. Ennek a szobának szin
tén van egy ajtaja, mely az éléskamrába nyí
lik és egy rácsozott ablaka. Ebből a kamrából 
van még egy átjáró is a rotundellához. A kony
hából a másik ajtó balra, az üvegházra nyílik, 
ahol narancs- és citromfákat, valamint más ritka 
faféléket gondoznak. Itt két nagyobb zöld kályha 
van. Az ablakok táblaüvegből készültek és két 

9. ábra. A Koller-féle könyvtár a püspök portréjával 
Abb. 9. Die Bibliothek von Bischof Koller mit seinem 
Porträt 

sorban szám szerint negyven darab — ugyan
annyi ablakszárnnyal. A mennyezet fenyődesz
kából készült. Ebből az üvegházból az előbbihez 
hasonló, felső részén ablak gyanánt is szolgáló 
ajtó vezet a salátás üvegházba. Itt is a szokvá
nyos vörös kályha. Tizenhat darab, két sorban 
elhelyezett szárnyas ablak. Stukatúros mennye
zetét négy oszlopon nyugvó gerenda tartja. In
nét, az előbbihez hasonló, ablak szerepét is be
töltő ajtó vezet a pitvarba. A pitvarban van egy 
rácsozott ablak. Innét az előzőkhez hasonló ajtó 
vezet a téli veteményes helyiségbe, melyet néme
tesen ,,Einsatz-Kammer"-nek hívtak. 

A kert egyik felét, melyet a konyhai zöldség 
termesztése és a gyümölcsfák nevelése céljából 
művelnek, elválasztja és egyben övezi is a négy, 
zsindellyel fedett, boltíves rotundella, melyek 
közül kettőt festménnyel is díszítettek, és belül, 

Abb. 10. Das Zimmer Nummer 7. am ersten Stockwerk 
des bischöflichen Palastes 

a falak mentén festett, kerek, kanapészerű széke
ket helyeztek el. Az egyik, három ablakkal díszí
tett rotundellát a pyramidarium mellett találjuk. 
A déli, vagyis az utca felé eső rotundellánál van 
egy fali üreg a madarak számára. Maga a fal 
festett és vasráccsal van kerítve. Oldalait és a fal 
középső részét díszítették. A 22 öles keleti fal 
mentén a fügefák, a 61 öles déli fal mentén őszi
barackfák, a 37 öles nyugati fal mentén pedig 
bükkfák állnak. 

A kert másik fele díszkert, benne sok dísznö
vénnyel. A labyrinthus csaknem a kert negyed
részét elfoglalja. Oldalt és a középső rész falai 
mentén dísznövények. Nyugat felöl 47 ölnyi szé
lességben fenyőcsemeték. Észak felől 81 ölnyi 
hosszúságban törpe gyümölcsfák. A keleti részen 
egészen a festett üregek melletti rotundellaig 68 
öl szélességben szilvafák, őszibarackfák és birs
fák láthatók. A fél ölnél valamivel magasabb fal 
elválasztja a díszes allét, amelyhez a falhoz csat
lakozó négyszeres lépcsőn lehet lejutni az imént 
leírt kettéosztott kertből. Az allén négy kisebb, 
figyelmet érdemlő kőszobor nyert elhelyezést. 
Ezek a kőszobrok a négy évszakot személyesítik 
meg. Keletről nyugat felé, azaz az utcai kiskapu
tól az urasági majorba vezető 70 öl hosszúságú 

11. ábra. A püspöki palota emeletén a 9. sz. szoba 
Abb. 11. Das Zimmer Nummer 9. am Stockwerk des 
bischöflichen Palastes 
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12. ábra. Kiss János ( f 1891) Kovács Zsigmond püspök 
(1877—1887) huszárja; dr. Kis György prépost, kano
nok, plébános atyja 
Abb. 12. János Kiss ( | 1891) der Husar von Bischof 
Zsigmond Kovács (1877—1887); Der Vater von Probst, 
Domherr und Pfarrer Dr. György Kiss 

szakaszt hársfák, az allét pedig fenyöcsemeték 
szegélyezik. 

8. A püspöki kert 37 öles nyugati falánál van 
az ugyancsak 37 öl hosszúságú püspöki major 
épülete, melynek szélessége kb. 16 öl.33 Az utca 
felöl falkerítés van és két bejárati kapu, me
lyek közül a nagyobbik a kocsiforgalmat biz
tosítja. A lóistállónak két ajtaja van. Rácso
zott ablakainak száma: 17. Ezek csak részben 
üvegezettek. Kettéosztott mennyezete 17 kőosz
lopon nyugszik. A kőoszlopok között van 14 fa
oszlop is, mely a lovak elválasztását szolgálja. 
A jászlak 26 ló számára elégségesek. Az istálló

ból ajtó nyílik egy kamrába, melynek van egy 
ablaka. Innét egy kisebb kamrába van a bejárat, 
ahonnét lépcső visz a magtárba, azaz az épület 
padlására. Az udvarról nyílik a második, két 
oszlopon nyugvó tető alatti ajtó, mely a tágas 
pincébe vezet. A pince kb. 600 akó bor befogadá
sára alkalmas. A pince szomszédságában van két 
hatalmas kapuval a kocsiszín az urasági hintók 
és szekerek számára. Ennek tetőzete két, kőből 
épített oszlopon nyugszik. Két ablakát ráccsal 
erősítették, de nem üvegezett. Az udvar felöl van 
egy kis bejárati ajtaja is. A harmadik udvari ajtó 
a pitvarba vezet, melyet a konyhától fakorlát 
választ el. A konyhában kemence, tűzhely és egy 
rácsozott ablak. A pitvarról két ajtó nyílik: az 
egyik egy nagyobb szobába, melynek két ablaka 
rácsozott, kályhája a szokványos, s innét még a 
kamrába is vezet egy ajtó. A másik pitvari ajtó 
egy kisebb szobába visz, melynek ablakai egy
mással szemben helyezkednek el, s mindkettő 
rácsozott. E szoba kályhájának színe zöld. A la
kattal ellátott, negyedik ajtó az üres edények és 
egyéb dolgok őrzésére szánt helyiségbe vezet. 
Két kőistálló van a szavasmarhák részére. Ezek 
mennyezete gerenda, tetőzete zsindellyel fedett. 
Mindegyik istállóban kb. 12 db szarvasmarha 
számára van megfelelő jászol. Az istállók hossza 
8 öl, szélessége 4,5 öl. Hasonlóképpen van ba-
romfiól is a szárnyasok számára. 

9. Kívül bár, de még a váralján, nem messze 
az urasági majortól van a négyszög alakú püs
pöki szérűskert, amely palánkkal van körül
véve.34 Hossza és szélessége egyaránt 41 öl. Épü
let és fa nincs rajta. 

10. Ugyanazon a dombon, ahol a kálvária is 
van, van egy másik, palánkkal körülvett püspöki 
kert is.35 Hosszúsága 205, szélessége 72 öl. A kert 
alsó, sík részén 205 ölnyi hosszúságban és hét 
sorban különféle facsemeték vannak ültetve. Ezt 
és a többi sík felületű részt kaszálni is szokták. 
A megmaradt részt pedig kukoricával és kerti 
veteményekkel vetik be. A kert végében déli 
irányban van a zsindellyel fedett téglaégető ke
mence. A kemence 30 000 tégla égetésére alkal
mas. A vályogtéglák tárolására van két, faoszlo
pokon nyugvó, náddal fedett szín. Az egyik 14 öl 
hosszú és 3 öl széles, a másik pedig 7 öl hosszú 
és 3 öl széles. Van itt még három, náddal fes
tett, részben fából, részben nyers téglából épí
tett kunyhó is a kemence munkásai számára. 
Falazott kerekeskút kötéllel. A veszprémi várhoz 
tartozik még egy tagban a mintegy 215 mérőnyi 
majorsági terület és szántóföld, melynek egy ki
jelölt részét az urasági tisztviselők minden évben 
ugaron hagyják. 
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Vetés Termés 

1772. 
évben 

tiszta búza rozs 
kepe kéve kepe kéve 

tiszta búza rozs 1772. 
évben 

tiszta búza rozs 
tiszta búza rozs 

tiszta búza rozs 

pozsonyi mérő pozsonyi mérő 

141 260 8 I  438 

Leszámítva a vetőmagot, marad tiszta haszon
ként a búzából: 297 pozs. mérő 

Mérőnként egy forintos közepes eladási árat 
számítva: 297 forint. 

Készpénzbevétel forint dénár 

A veszprémi nemesség földesuraság címén 12 
Veszprém városa 400 
Mészárosok 212 
Szűr készítők 10 
Posztókészítők 15 
Salamon József, zsidó 8 
Aaron Márton, zsidó 10 
Dávid Farkas, zsidó 10 
Zsidó hitközség a bormérésért 

és a temetőtelekért 21 
Oblath Salamon özvegye, zsidó 6 
Ruben Leöl, zsidó 10 
Fülöp Mihály, görög 20 
Glosa Mihály, görög 10 
Papp Dömötör, görög 3 
Poól György mészáros 8 
Müller Mihály özvegye, vendéglős 432 
Pomaszl György piaci vendéglős 50 
Kislstein Pál vendéglős a szabad bormérésért 200 
Szegesdy Ferenc vendéglős 

a szabad bormérésért 120 
Bruszik János vendéglős a szabad bormérésért 170 
Aj er is János veszprémi serfőző 250 

331/3 

662/3 

97 
47 
86 

Veszprémi jövedelem összesen: 
Ehhez jön még a három vásár 

közepes jövedelme 

1977 

100 

30 
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FÜGGELÉK 
Veszprém város püspöki telken élő' lakóinak összeírása 

Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló Ösz- Ökör Tehén 3 éves 
tó sze- vér — 

P. M. kérre 3. é. Úszó' Tinó 
v. 

Juh Bá- Koca Ma- Méh-
rány lac csa

lád 

Özv. Kazo Pálné 
Hevenessy Pál 
Sántik János 
Aranyas Mihály 
Papp József 
Lalkovics János 
Hidegh László 
Antal Ferenc 
Fityer András 
Rácz István 
özv. Hános Jánosné 
Póól György 
Imrey Miklós 
Mikolányi József 
Csakváry Ádám 
Özv. Barbaras Györgyne 
Hospodár György 
Újvári Mihály 
Héder Mihály 
Varga Jakab 
Schumacher Ádám 
Ni m illa András 
Foky János 
Seress János 
К élbe r János 
Nagy János 
Puss Ferenc 
Boda István 
Schnechbacher Lipót 
Brandtner Mihály 
Thóth János 
Somodáry István 
Özv. Czeczey Andrásné 
Szabó Pál 
Németh Mihály 
Nyék György 
Zsarnóczay Pál 
Özv. Cseh Mihályné 
Csép Péter 
Somodáry Ferenc 
Gergal Mihály 
Rudy Mihály 
Ifj. Rudy Mihály 
Vecse István 
Bogács Ádám 
Pápay János 
Molnár Ferenc 
Sánty István 
Söres János 
Kupy György 
Papp Mihály 
Rados András 
Thóth János 
Cseh Pál 
Thóth Márton 
Németh János 
Bessenyő Péter 
Id. Török Ferenc 
Horváth István 
Bors Márton 
Özv. Segesdy Pálné 

2 is - - - - - - - - - - - -

1 и - - - - - - - - - - - -

3 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ -
1 1 - 1 -

1 4 - - _ _ - _ -

2 1 2 - 2 - - - - - - - - - -

1 6 — 2 — — 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 1 2 - 2 - l _ _ _ - - _ 

1 6 - _ _ _ _ 

1 1 1 - - - - 2 _ _ _ _ _ _ _ 
2 1 0 - 2 _ i _ _ _ _ _ - -

1 8 - - 4 _ _ _ _ _ _ - -

2 6 - - _ _ _ _ - 2 - -
2 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 4 - _ _ - _ - _ _ _ _ i 
2 2 - - - - 1 - - - - 1 - -

10 - - - 1 
1 2 - - - - - - - - - - - -
1 2 - 2 - - - - - - - 1 - -

1 8 - - - - - - - - - - 2 -
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét 
tó sze-

P. M. kérre 
v. 

Ló Ösz- Ökör Tehén 
vér 
3. é. 

3 éves Juh 

Üsző" Tinó 

Bá- Koca Ma Méh 
ran y lac csa

lád 

Kemény József 
Fekete József 
Orbajth János 
Kovács András 
Csapó Ádám 
Baksa István 
Kemény József 
Fekete József 
Orbajth János 
Kovács András 
Csapó Ádám 
Baksa István 
Lukács József 
Tótth Benedek 
Tanay János 
Dad y István 
Völgyi János 
Raksányi Katalin 
Török János 
özv. Tóth Mihályné 
Bajnóczy Pál 
Özv. Márky Józsefné 
Oroszy Márton 
В es sen y ó' István 
Kovács János 
Nóvák Imre 
Farkas Gergely 
özv. Gyó'ry Pálné 
Kovács András 
Horváth György 
Bessenyő Márton 
Horváth Ádám 
Nyék Gergely 
Kovács György 
Hajd Pál 
Rontó János 
Varga Pál 
Özv. Szindakovics Istvánné 
Horváth István 
Kis s Péter 
Takács Ferenc 
Zsuborics Mihály 
Hajagos József 
Kiss István 
Cserta Mihály 
Girisics János 
Özv. Horváth Péterné 
Szűcs János 
Ifj. Bajnóczy Pál 
Tumajer János 
Tóth Szabó János 
Szabó Ferenc 
Rák György 
Özv. Devecsery Istvánné 
Bukolay István 
Hajagos Imre 
Maráczy Ferenc 
Özv. Nagy Pálné 
Tóth Ferenc 
Kecskés Mihály 
özv. Kapóczy Ferencné 
Ludvik Pál 
Szűcs István 
Demeter Pál 
Vörös István 
özv. Biró Ádámné 

1 1 0 - - - - - - - - - 1 -
1 2 - - - - - - - - - - - -

1 б - - - - - - - - - - -
2 4 - - - - - - - - - - -

1 1 0 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 2 - - - - - - - - - - -

1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 4 - - - - - - - - - - -

Urasági hajdú 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 1 6 - 2 - - - - - - - 2 -
2 12 - - - - - - - 3 0 - 2 -
1 i o _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
1 4 _ 4 _ _ ! _ _ _ _ _ _ 

_ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 4 2 - - 1 1 - - - 1 -
_ 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 6 - 2 - - 1 - - - - 1 -
4 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 

1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 

1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 1 4 - 3 - - - 1 _ _ _ i 
1 2 - - - 2 - - - - - - -
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 8 - - - - - - - - - - -

- 1 8 - - - - 1 _ _ _ _ i 
1 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 - - 2 - - - - - - - - -

1 8 - 2 - - 1 _ _ _ _ i 2 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 12 - - - - - - - - - - -
1 4 - - - - - - - - - - 1 
3 6 - - - - - - - - - - -
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 8 - - - - - - - - - - -
1 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 12 - - - - - - - - - - -
2 8 - - - - 1 _ _ _ _ i 
1 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 8 _ _ _ _ _ _ _ 40 _ _ _ 
1 6 - - - - - - - - - - -
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló ósz- Ökör Tehén 3 éves 
tó sze- vér —^~ 

P. M. kérre 3. é. Üsző Tinó 
v. 

Juh Bá- Koca Ma- Méh-
rány lac csa

lád 

Csákváry János 
Özv. Horváth Miklósné 
Öry István 
Sepsey István 
Ifj. Török Ferenc 
Bujdosó Ádám 
Závory János 
Vásonyilmre 
Kovács István 
Cseh Mihály 
Bán József 
Kupy József 
Hajnal András 
Girisics Márton 
Petöcz János 
Rozman István 
Horváth Mihály 
Somodary Imre 
Botka János 
Kovács József 
Pápay Pál 
Ludvik József 
Tamassy Ferenc 
Tamassy István 
Csók Ferenc 
Thóth Mihály 
Galambos Pál 
Pintér János 
Pu m Pál 
Kiss József 
Nyers István 
Zeren(?) István 
Lypták Mihály 
Rausch Gáspár 
Varsányi Imre 
Korcsmáros Ferenc 
Mindlein János 
Pu ko lay Ádám 
Özv. Molnár Jakabné 
Pitner János 
Kása János 
Ullích János 
Leitenberger Konrád 
Ki ti Antal 
Fald István 
Gruber Márton 
Babay István 
Börsönyi Ferenc 
Moczinger Farkas 
Hock János 
Mándy János 
Ehrenberger Ló'rinc 
Leitner Miklós 
Fehér Imre 
Özv. Kovács Imréné 
Özv. Csögér Jánosné 
özv. Schulman Jánosné 
Herrn berger János 
Sp ich all Ferenc 
Weisz Ferenc 
Sepsey János 
Csutorás János 
Haj die s János 
Mattyás János 
Baumeister Xavér 
Guttvein Jenó' 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 8 - - - - - - - - - - -
1 io _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 6 - - - - - - - - - - -
2 1 2 - 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
_ 1 2 - - _ - l _ _ _ _ ! 

_ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 - - 3 _ _ _ _ _ _ _ ! 
2 _ - _ _ - - _ _ _ _ _ _ 

2 6 - - - - 1 - 1 - - 1 -
_ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 7 — — — — — — — — — 2 -
_ 6 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ i 
2 _ - 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
| з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 8 - - - - - - - - - - -

2 io _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 6 - - - - _ _ _ _ _ i 
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 2 - _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6 - 2 _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 22 - - - - - - - - - 3 2 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 -
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 

3 22 - - - - 1 _ _ _ _ _ ! 
1 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 12 - - - - 1 _ _ _ _ 2 

2 - - - - - - - - _ _ _ _ 
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét 
tó sze-

P. M. kérre 
v. 

Ló Ösz
vér 
3.é. 

Ökör Tehén 3 éves Juh 

Üsző Tinó 

Bá
rány 

Koca Ma
lac 

Méh
csa
lád 

Eisenbarth Ferenc 1 _ _ _ _ _ _ _ - - — — — — 
Burkardt Mátyás 1 _ _ _ _ _ _ _ _ — _ - — _ 
Bajnóczy János 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Baranyai Ferenc 1 1 6 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hajagos Pál 1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Molnár György — 1 4 - - — 4 _ _ _ _ _ ! _ _ 
Hajagos János _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Gregorics József 1 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jáger Jáno s 2 8 — 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ozobráncz István 2 4 _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ 
Bruszik János _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sully András _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 
Husvéth József 3 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Reindl Antal 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pákozdy Márton 3 1 2 - - - 4 _ _ _ _ _ 3 _ _ 
Gergely Imre Urasági hajdú 
Özv. Ferenczy Ferencné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 2 -
Antal Mihály 1 8 - - - - 1 - - - - 3 - -
Kránicz András 1 6 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Kovarczy Ferencné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pelcz Konrád 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 2 -
Oszlányi József 4 16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szokó lovics Mihály _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Velinger András 2 8 - - - - 1 _ _ _ _ _ 3 _ 
Páár István _ 4 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 2 2 -
Suly József _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 
Újfalud y András 2 8 - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ 
özv. Heiszler Ferencné _ _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ 
Godina István 3 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Oszlányi László 3 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pitner Mihály 1 1 4 - _ _ 2 - - - - l - -
Vásonyi Ferenc 1 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ 
Horváth Mihály 22 - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ 
Viztlaitner József 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rozman Mihály 1 12 - - - - 1 _ _ _ _ ! _ _ 
К orláth András - 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Egyed András — 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Herbay István _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Esztermajer Ádám _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Markladt Istvánné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sauer János bíró 3 1 0 - 4 - - 2 _ _ _ _ _ _ _ 
Horváth László 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szabó László _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pintér Mihály 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bodina János — 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ruprecht István 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szíjártó Gábor 2 1 2 ' - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szabó György 1 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tóth István 1 8 - - - 1 - - - - 1 - -
Nánay Mihály _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Póós György 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Francz Pál 2 — — — — — — — — — — — — — 
Pék György _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Foky István 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sandl Mihály _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cseke János 2 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Perger Ádám - 3 — — 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
KislsteinPál - - - 2 - - 2 _ _ _ _ ! _ _ 
Rezner Károly gyógyszerész 
Orsetti János olasz — — - — 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rong hoffer Mátyás 3 — - 4 - - 2 _ _ _ _ _ _ _ 
Fleischer Ferdinánd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rigó Ferenc 1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Fuz János 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kiss András 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Czéczy Antal 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló Ösz- Ökör Tehén 3éves 
tó sze- vér — 

P. M. kérre 3. é. Üsző' Tinó 

Juh Bá- Koca Ma- Méh-
rány lac csa

lád 

Borbély Pál 
Polányi Nándor 
Lekmajer Mátyás 
Czirka Ádám 
Segesdy János 
Arleth József 
özv. Endró'dy Ferencné 
Berenchy Mihály 
Harmat István 
Végbély János 
Id. Purkardt Mátyás 
Medveczky György 
Fülöpp Ádám 
Herbst Ádám 
Najpaur Mihály 
Hoffelder Sebestyén 
Vojcsek János 
Szakács György 
Horvatics József 
Milkovics Jakab 
özv. Fassinger Mátyásné 
Horváth János 
Trapl Ferenc 
Bognár István 
Hübner Antal 
Persian János 
Kömives Jágerné 
Ven inger János 
Szak János 
Aeris János serfőző 
Eisenbarth József 
Gyöngy Imre 
Gyöngy Mátyás 
Nagy János 
Özv. Szíjártó Gergelyné 
Bognár János 
özv. Kovács Ádámné 
Eisenhut József 
Kerschmajer János 
Vanay István 
Heju József 
Gannay János 
Kálmány Ádám 
Özv. Hercz Péterné 
Pajntoller György 
Jákay Ferenc 
Taubler Jakab 
Szallay Mihály 
Kerék Ádám 
Özv. Jeney Mihályné 
Kapacs Mihály 
Leitenbrust Pál 
Juhász János 
Takó György 
Özv. Foltner Lőrincné 
Kovács Jakab 
Teng György 
Fajchtinger Sámuel 
Szumer Ferenc 
Kömives Pál 
Pajti János 
Németh András 
Sebestyén József 
Josef Márton 
Nemes Pál 
Paray János 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 1 6 - - - - 1 _ _ _ _ _ _ 
2 - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ 
1 - - - - - - - _ _ _ _ _ 
2 - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ 

1 б - - - _ _ - - _ _ Г _ 

- 2 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 1 0 - 3 - - - - - - - - -
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 6 - - - - - - - - - - -
6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 6 - - - - - - - - - - -
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 
_ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 - 3 - 2 - - _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 ю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

L 8 - - - - - - - - - 1 -
2 3 - - - - - - - - - - 2 
1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ 
2 24 - - 2 1 - - - - - - -

1 3 - - - - - - - - - - -

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
3 Urasági hajdú 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló ösz- ökör Tehén 3 éves Juh Bá- Koca Ma- Méh-
tó sze- vér — rány lac csa-

P. M. kér re 3. é. Üsző Tinó Iád 
v. 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 6 - - - - - - - - - - - -
1 2 - - - - - - - - - - - -
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- leégett ház 
4 4 leégett ház 
2 8 - - - - - - - - - - - -
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 leégett ház 
! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 Megyei hajdú 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- Sóhivatali hajdú 
_ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 2 - - - - - - - - - - - -
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 2 - - - - - - - - - - - -
2 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 2 - - - - - - - - - - - -

! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Urasági hajdú 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 4 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 6 - - - - - - - - - - - -

! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 

1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 Városi hajdú leégett ház 
1 leégett ház 
2 6 leégett ház 
1 4 - 2 leégett ház 
1 - - leégett ház 2 1 1 _ — 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 2 - ~ - - - - - - - - - -
2 10 - - - - - - - - - - - -
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 2 - 2 - - - - - - - l -

Pajti György 
Kocsis András 
Rótt Orbán 
Garay György 
Mártóny Pál 
Remi Lénárd 
Szikszay Ádám 
Deák Ferenc 
Lehner Mátyás 
Fekete Ádám 
Antal Pál 
Virág Ferenc 
Bozay Mihály 
Id. Juhász István 
Németh György 
Csapó Ferenc 
Id. Kocsis Ferenc 
Jáger Jakab 
Birkás Imre 
Károly János 
Pau er György 
Bálás Mihály 
Vichelius Zsigmond 
Arácsy Ádám 
Barto s Ádám 
Weich János 
Gyöngy István 
Id. Szenté István 
Tobak János 
Ángyán Ferenc 
Pauer Mátyás 
Vásonyi József 
Özv. Hollósy Jánosné 
Hidegh Mihály 
Ró'dly Gáspár 
Vágy Jáno s 
Özv. Gáál Istvánné 
Kocsis Ferenc 
Rúna József 
Thóth György 
Gáál János 
Tósoky Mihály 
Frey Albert 
Molnár Mihály 
Lengyel János 
Csapó János 
Lengyel Sámuel 
Biró János 
Báthory Imre 
Czekényi Sámuel 
Meggyesy Mihály 
Thóth János 
Tobak Márton 
Özv. Dióssy Jánosné 
Szabó Ádám 
Borbély Ferenc 
Petróczy István 
Petróczy Pál 
Téglás József 
Mellér Mihály 
Primusz István 
Debreczényi János 
Özv. Kovács Gergelyre 
Ifj. Szenté István 
Kren Ferenc 
Molnár Ferenc 
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló ösz- Ökör Tehén 3 éves 
tó sze- vér 

P. M. kérre 3. é. Üsző Tinó 
v. 

Juh Bá- Koca Ma- Méh-
rány lac csa

lád 

özv. Báthory Jánosné 2 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Molnár János — - — 2 _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ 
Bajcsy Simon 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kulcsár Ferenc 1 16 — — — — — _ _ _ _ _ _ _ 
Juhász István _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bálás János 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Segesdy Imre 1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Végh János 1 4 _ _ _ _ _ _ 2 — _ _ _ _ 
Debreczényi Ádám 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Matthé Sámuel - - - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kovács Ferenc 1 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Horváth Pál i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Baky István 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Forintos József 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Gyöngy Ferenc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Somogyi István _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Varga Pál 1 10 - 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Balogh István 2 - - 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Herczeg János 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szíjártó Ferenc 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Báthor Ferenc 4 36 - - - 4 - - - 1 0 0 - 5 _ _ 
Kulcsár Pál _ 2 - - - - - - - - - 1 -
Thóth István _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kalmár János 1 5 _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ 2 -
Kuczoghy Pál 1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Balogh Pálné - 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Balogh János - 1 2 - - - - 1 — — — — 1 _ _ 
Keresztes Péter 1 1 2 - 3 - i _ _ _ _ _ _ 
Özv. Kajdy Ádámné 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mád y Sámuel ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rabaty György - 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Váczy Pálné 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Varga Mihályné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Pölöskey Pálné 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Timár János _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kulcsár János 10 — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Varga István - 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Lengyel Mihály - 8 - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ 
Miliary Ádám 3 - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Könye János _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szapanyos Mátyás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Özv. Széles Ferencné 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Keresztes Miklós — 1 2 — — — — — _ _ _ _ _ _ _ 
Stadler Dávid 2 - - - - - - - - - - - - -
Széles József 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Schmidt Mátyás 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mosz Nándor 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jády Ádám 3 1 2 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hujber Ferenc 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Szvata Jakab _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bajomi Dániel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jády Pál 1 ю - - - - - - - - - - - -
Szó'czy János 3 3 _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ 
Kiss-Kovács Pál 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Völgyi Sámuel 3 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pécsely Miklós 2 ю - - - - - - - - - - - -
Mártó ny Henrik 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
György Ferenc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pápay András 1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Csákváry András 2 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Starmek Ferenc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Fazekas János 1 16 — — — — 1 — — — — 2 — — 
Segesdy Ferenc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Segesdy Péter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kemer Lőrinc 2 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Segesdy György 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló Ösz- Ökör Tehén 3 éves 
tó sze- vér -

P.M. kérre 3.é. Úszó' Tinó 
v. 

Juh Bá- Koca Ma- Méh-
rány lac csa

lád 

Németh István 
Molnár István 
László János 
Szíjártó János 
Németh Mihály 
Herczeg Márton 
Banay János 
Tósoky István 
Lengyel Ádám 
Picsel János 
Lengyel Ferenc 
Molnár Mihály 
Szíjártó Mihály 
Fülöpp Mihály, görög 
Frankovics János 
Németh Pál 
Fülep József 
Mikolaides Mihály 
Harsogó Ferenc 
Dombi Antal 
Zsu boric s Ferenc 
Csajkós Pál 
Kranarics Péter 
Németh Ferenc 
Molnár János 
Horváth István 
Hajnal István 
Ormándy Ádám 
Fekete Ferenc 
Thóth János 
Elek Ferenc 
Szenczy Imre 
Antal Mihály 
Szijártó Ádám 
Győri József 
Enyingi Pál 
Kecskés Sámuel 
Gyó'ry Pál 
Bakos Ádám 
Foky István 
Gáál István 
Csik Pál 
Nagy Pál 
Győry Ferenc 
Horváth Ádám 
Lypták János 
Pecht János 
Schittensom Miklós 
Kovács István 
Hajagos Pál 
Jakab Gáspár 
Frey József 
Leimniczger József 
Pipok István 
Czékényi László 
Gergely János 
Szilágyi György 
Varga Mihály 
Horváth János 
Segesdy István 
Ifj. Kuczoghy István 
Szabó György 
Bakos Ferenc 
Szijártó Ádám 
Sz. György István 
Peczko János 

2 3 - 3 - - - - - - - - - -
5 - - 4 - - 1 - - - - 2 - -
2 2 - - - - - - - - 1 _ _ _ 
- 4 - 4 - - - - - - - - - -
1 Megyei hajdú 
1 4 - 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 1 0 - - - 4 1 1 1 - - 1 - -
2 2 - - - - - - - - - 1 2 -
- 6 - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 8 - 2 - - 1 - - - - - 1 -

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ _ - - - - _ _ _ _ _ _ 
1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

l _ - _ _ _ _ _ _ i o _ _ _ 

1 _ - - - - _ - _ _ _ _ _ _ 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l 
2 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 6 - _ _ _ - - - - _ _ _ _ 
2 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 - - _ - - - _ _ _ _ _ _ _ 
1 _ - _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ 
1 2 _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ 
2 _ _ - - _ _ - _ _ _ _ _ _ 
1 _ - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 

l _ - - _ - - - _ _ _ _ _ _ 

2 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6 - _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ 

2 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 

- 2 _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 - _ _ - - _ - _ _ _ _ _ _ 

- 4 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 
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Vezeték- és keresztnév Fiúk Szán- Rét Ló Ösz- Ökör Tehén 3 éves 
tó sze- vér 

P.M. kérre 3.é. Üszó' Tinó 

Juh Bá- Koca Ma- Méh-
rány lac csa

lád 

Koch Kristóf 
Mészáros András 
Prey Mihály 
Németh János 
Paczay Ferenc 
Klugh János 
Rujber Ágoston 
Vernhard József 
Bankó Ferenc 
Bankó Imre 
Opecz Antal 
Führinger Nándor 
Bankó Mihály 
Gecz András 
Kislstein Illés 
Brencsik János 
Kuktics János 
Leichtgänger János 
Lux Ádám 
Kollner János 
Lachmann Miksa 
Németh Gergely 
Maschen Mihály 
Puskás György 
Posztós István 
Reichardt Ignác 

Horváth Ferenc 1 - - 1 város katonája 
Horváth Márton 1 - - 1 város katonája 
Ifj. Horváth Márton 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Najder György _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Horváth István 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Horváth Mihály _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Keresztes Péter 
Raksányi József 
Márkus István 
Jósef Mihály 
Miklós János 
Urbanics András 
Raksányi György 
Mcrnyesics Mátyás 
Özv. Kányái Mihályné 
Keresztes Ádám 
Bakos Péter 
Sóós István 

1 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Házzal rendelkező ujtelepesek 

1 város katonája 
1 város katonája 

Árendásházban lakó nemesurak névjegyzéke 
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JEGYZETEK 

1. A veszprémi egyházmegye papságának névtára, 
1975. 21, 37. p. 

2. Uo. 41. p. 
3. PEHM József: Padányi Biró Márton veszprémi püs

pök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. (A veszprémi 
egyházmegye múltjából, 2.) 98 p. 

4. A veszprémi egyházmegye papságának névtára, 
1975. 45. p. 

5. Uo. 46. p. 
6. Katolikus Lexikon, II. 141. p. 
7. Veszprémi Püspöki Levéltár: Archivum Kolleria-

num, fasc. 120. 
8. Jelenleg Tóth püspök úr lakosztálya. A sarokszoba 

északi falát időközben befalazták. 
9. Jelenleg vendégszoba és irodák. 

10. Porta és nagylevéltár. 
11. Hátsó lépcső. 
12. A kápolna mennyezetfreskója Cimbal János alko

tása. 
13. Az eredeti ol tárkép jelenleg a bejárati ajtóval 

szemközti falmélyedésben van. Az oltárképet Hor
nig Károly br. bíboros cserélte fel a jelenlegi, 
veszprémi szenteket ábrázoló, oltárképpel, melyet 
Szoldatist Ferenc festőművész készített a század ele
jén. 

14. Eredeti formában ma is megvan. 
15. Jelenleg püspöki hálószoba. — Kiss János ( + 1891) 

dr. Kis György prépost, kanonok, plébános édes
a t y j a Kovács Zsigmond (1877—1887) püspök hu
szárja díszben. 

16. Jelenleg püspöki dolgozószoba. 
17. Püspöki fogadószoba. 
18. Rótt Nándor püspök (1917—1939) idejében püspöki 

várószoba. 
19. Püspöki kisebédlő 1965-ig. Ez a terem az összeírás 

szerint 2 ablakos, a valóságban 3. 

In der Abhandlung gibt der Vervasser eine treue 
Übersetzung vom Lateinischen ins Ungarische in Be
zug auf die Zusammenschreibung der Herrschaftsgüter 
des Veszprémer Bistums. 

In der Einleitung gibt der Verfasser einen kurzen 
Überblick über die Vorgeschichte, über die Verhält-

20. Ezen a szárnyon volt Erzsébet királyné lakosztálya, 
melyet br. Hornig Károly püspök (1888—1917) bí
boros, a királynék örökös kancellárja, elegáns 
gyöngyház berakású bútorokkal szerelt fel, melyek
nek egy része ma az emeleti 8. sz., ún. múzeumte
remben található. 

21. A 11/17. sz. szoba az ún. kékszalon fogadószoba, a 
11/18. vendégszoba fürdőszobával és vécével, a 
11/19. sz. szoba az irodaigazgató (kancellár) háló
szobája fürdőszobával, vécével, a 11/20. sz. szoba 
ma a kisebédlő. A II/23-mal jelölt rész a Tolbuhin 
utcára néző erkély. 

22. Az emeleti rész I I / 6 . sz. szoba alatt a földszin 1/6., 
7. sz. szoba. Az emeleti H / 7 , sz. alatt leírt szoba 
alatt kétablakos iroda 1/8. 

23. A jobb oldali szoba ma kislevéltár, a bal oldali Ala
pítványi Hivatal. — Rótt püspök idejében mindkettő 
könyvtár volt. 

24. Ez a szoba jelenleg porta és mellette a Püspöki Le
véltár. 

25. Jelenleg irodák. 
26. Káptalani Levéltár és kutatóterem. 
27. A leírás alapján, a konyhához tartozó emeletes szol

gálati lakást akkor még nem építették fel. 
28. Ennek a helyén áll jelenleg a Szt. Mihály-főplébánia. 
29. Valószínűleg az Elefánt Bisztró helyén állt. 
30.Pontosan nem határozható meg. 
31. A későbbi Korona Vendéglő. 
32. A püspökkert a szálloda, a színház és a jelenlegi 

könyvtár épülete között volt. 
33. A jelenlegi rendelőintézet mögött. Korábban ,,Ko-

makúti Laktanya". 
34. Ezen épült a vegyipari egyetem. 
35. Jégpálya, mellette a veteményeskert a gyermek

kórházig. 

nisse, und gibt siedlungs- und ortsgeschichtlichen An
gaben im Zusammenhang mit der Geschichte des bi
schöflichen Palastes, über den Bischofsgarten und über 
andere Gebäude sowie über demographische Angaben 
der Stadt Veszprém im XVIII . Jahrhunder t . 

JÓZSEF KÖRMENDY 

DIE KAMMERZUSAMMENSCHREIBUNG DER HERRSCHAFTSGÜTER 
DES VESZPRÉMER BISTUMS ZUR ZEIT 

DER VAKANZ DER BISCHÖFLICHEN RESIDENZ 
IM JAHRE 1773 
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GYÖRGY L A J O S 

A BATSANYIAK TAPOLCÁN 

Batsányi János 1816-ban spielbergi kihallgatá
sakor ezt mondta jegyzőkönyvbe: ' „Nevem Bacsá-
nyi János, 53-ik életévemet fogom betölteni, a za
lamegyei Tapolcán születtem, római katolikus val
lású s nős vagyok. Atyám, kit már hétéves korom
ban elvesztettem, Bacsányi György volt, ki mint 
szabad polgár (freier Privatmann) vagyonából élt 
Tapolcán. Anyámat, ki már szintén meghalt, Benes 
Katalinnak hivták. Két testvérem volt, Katalin és 
az idősebb Anna, de már rég nem hallottam róluk, 
azt sem tudom, hol tartózkodnak és arról sincs tu
domásom, hogy életben vannak-e még. Fivéreim 
nincsenek." 

Az említett spielbergi kihallgatás során mondja 
még jegyzőkönyvbe: „Habár nem ragaszkodom 
nemességemhez, tény, hogy az vagyok. Miután 
őseim Pozsony megyéből származnak s csak a 
XVIII . század kezdetén, az akkori zavaros viszo
nyok között, midőn a család tartózkodási helyét 
Tapolcára tette át, veszett el nemesi előjoguk." 

A spielbergi jegyzőkönyv szerint Batsányi Já
nos szülei a XVIII . század elején költöztek Tapol
cára. A tapolcai római katolikus plébánia anya
könyveiből, melyek 1726-tól vannak meg,2 az de
rült ki, hogy Bacsányi György jóval később költö
zött családjával Tapolcára. Ezekben az anyaköny
vekben 1751-ben találjuk az első bejegyzést Ba
csányi György családjára vonatkozóan. 1751 no
vember 16-án keresztelték meg „Bacsányi" Feren
cet, kinek szülei „Georgius Bocanyi et Catherine 
Benecki". A Benecki név a Benes családnév torzu
lása lehet. A Bacsányi család — költőnk családja 
— 1750-ben költözött Tapolcára, mivel a Ferenc 
fiuknál egy évvel idősebb Anna3 keresztelési be
jegyzését a tapolcai anyakönyvben nem találjuk. 
Bacsányi György nevével egyébként 1750-ben fel
vett adóösszeírásban már Tapolcán találkozunk.4 

Tapolca 1715. évi összeírásában Batsányi, Bacsá
nyi, Bocányi, Bocsányi vagy Bucsányi családnév — 
ezekben a formákban jelentkeznek később az 
anyakönyvekben — nem szerepel még.5 1726-ban 
tűnik fel Bocsány János neve, aki ekkor keresztapa 
volt. Az 1727. január 8-án született Szűcs János 
szülei Szűcs János és Bocsani Katalin. 1727-ben Ba
csányi János keresztapa. 1729-ben Bacsányi János 
Marianna nevű lánya Molnár Andrással esküdött 
meg. 1734-ben Bucsányi János násznagy volt, eb
ből adódóan nem lehetett már fiatal. 

Gyér adatainak tükrében úgy tűnik, hogy ez a 
különböző írásmóddal feljegyzett Bacsányi János 
telepedett le családjával Tapolcán, valamikor 1715 
és 1726 közti időben. Katalin lányát Szűcs János 
vette feleségül, Marianna nevű lánya Molnár And

rással esküdött meg. Szűcs János elhalálozott, mert 
a későbbiekben Bacsányi Katalin házasságából 
1735. február 4-én Marianna, 1737. szeptember 
12-én Erzsébet, 1742. október 16-án Teréz, 1745. 
február 20-án József és 1747. június 25-én Ferenc 
nevű gyermek született. 

Baczani Mária Magdolna Csutor András fe
lesége lett. Házasságukból született 1737. április 
13-án Ignác, 1739. április 15-én Julianna, 1741. 
június 30-án Ferenc, 1743. május 26-án Marianna, 
1745. november 28-án Katalin, 1748. április 25-én 
Ágnes és 1750. július 22-én József. 

Bacsányi János családjában csupán egy fiúról 
tudunk, Jánosról, aki Torma Juditot vette felesé
gül. Nevét Baczáni alakban találjuk az anya
könyvben, mikor 1738. november 5-én Imre nevű 
fiát keresztelték. 1740. május 9-én Katalin, 1742. 
január 16-án Borbála, 1741. június 28-án László 
és 1746. november 8-án János nevű gyermekük 
nevét olvashatjuk a keresztelési anyakönyvben. 

1741. május 7-én esküdött Bacsáni Erzsébet 
Prenner Ferenc iskolamesterrel. Ebből a házasság
ból 1742. május 7-én született Ferenc és 1744. már
cius 25-én Gábor. 

Nagy a valószínűsége, hogy a Tapolcára elsőnek 
költözött Bacsányi János testvére vagy inkább 
nagybátyja volt költőnk édesapjának, Bacsányi 
Györgynek ugyanis említett spielbergi kihallgatá
sa során a XVIII . század elejét jelölte meg a csa
lád átköltözési idejéül, amikor nemeslevelük is el
veszett. Bacsányi György családja viszont — mint 
említettük már — csak 1750-ben került Tapolcára, 
nyilvánvalóan rokoni biztatásra. 

Az 1750-es megyei adóösszeírásbanb Tapolcán 
szereplő Bacsányi János szűcsön (pellio) kívül 
Bacsányi György szűcs nevét is megtaláljuk. Tel
kes gazda volt, volt akkor egy tehene, egy növen
dék marhája és 20 akó bora. Gabonája nem volt. 
Mesterségéből évi 20 forint a jövedelme. 

A Tapolcára került Bacsányi György családjá
ban volt egy kislány, Anna, majd — mint említet
tük már — megszületett 1751-ben Ferenc fiuk. 
1754. augusztus 27-én született Bocsányi György és 
Penis Katalin Éva nevű leánya. Az anya torzultan 
írt nevében nem nehéz a Benes név felismerése. 
Az 1754-es összeírás szer in t 7 Bacsányi Györgynek 
és Benes Katalinnak egy Ferenc nevű fia és egy Ju
lianna nevű leánya volt. Julianna nyilvánvalóan a 
már ismert Annával azonos. 

1760. május 11-én született Botsányi György 
(anya neve nincs kiírva) Éva nevű lánya. Ez az Éva 
sem élt sokáig, alább látjuk majd, hogy 1771-ben 
már nem volt életben. 
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1763. május 9-én a következő bejegyzést talál
juk a tapolcai római katolikus plébánia keresztelé-
si anyakönyvében: „Infans: Joannes. — Parentes: 
Georgius Bucsány et Catharina. — Patrini: Joannes 
Fazokas et Marianna Poór. — Annus et dies: Ao 
1763 die 9-a maj. — Baptisans: Joannes Felkis Pa-
rochus Tapol. — Locus: Tapol." 

A keresztelési anyakönyvben szereplő Bucsányi 
György Bacsanyi Györggyel azonos. Az anyának 
csak a keresztneve van beírva. Valaki más tintával 
és más kézírással beírta az anyakönyvbe a „Mészá
ros" vezetéknevet. Nyilván, a hamis bejegyzés 
alapján írta Koróda Miklós, hogy költőnk édes
anyja Mészáros Katalin.8 

A házaspár több gyermekéről nem emlékezik 
meg az anyakönyv. Az 1771. évi összeírásban vi
szont9 a következőket találhatjuk: ,,Hospes: Catha
rina Beresz, vidua, 38 annorum. — Franciscus Bu-
csányi coelebs 18 annorum. — Johannes 8 anno
rum. — Anna 19 annorum. — Catharina 13 anno
rum." 

A Beresz név nyilván a Benes elírása. Benes Ka
talin özvegyasszony 38 éves volt akkor, születése 
így 1733-ra tehető. A későbbiekben látjuk majd, 
hogy Benes Katalin 1730-ban született, az össze
íráskor tehát 41 éves volt. Érdekes, hogy a család
tagok életkora is téves! Bucsányi, valójában Ba
csanyi Ferencet 18 évesnek mondták be és írták 
össze. Említettük viszont, hogy ez a Ferenc 1751-
ben született, életkora így az összeíráskor 20 év 
volt. Anna az összeírásban 19 évesként szerepel, 
pedig legalább egy évvel idősebb volt Ferencnél. 
Katalin születési bejegyzését nem találjuk az anya
könyvekben, viszont szerepel, hogy a 20 éves Ba
csanyi Katalin 1773-ban kötött házasságot Luko-
nics József sümegi özveggyel. Katalin születési éve 
ezek szerint 1753 és az összeíráskor valójában 18 
éves volt. Egyedül János életkora, a 8 év felel meg 
a valóságnak. 

Bacsanyi Ferenc sorsa ismeretlen. 1816-ban a 
költő spielbergi kihallgatásakor már nem volt élet
ben. 

A költő édesapja, Bacsanyi György szűcs 1770-
ben halt meg. A spielbergi kihallgatás jegyzőköny
ve szerint — mint említettük — Batsányi János 
hétéves korában vesztette el édesapját. Bacsanyi 
György neve nem szerepel a tapolcai halotti anya
könyvben, annak ellenére, hogy Tapolcán temet
ték el. Batsányi János írja10 1800. augusztus 1-én, 
utolsó tapolcai látogatása idején: ,,Szent nekem a 
hazai földnek minden göröngye, melyen napvilá
got láttam s melyben szülőim és szeretteim hamvai 
pihennek." 

Bacsanyi György halálának éve az 1770. évi adó
összeírásokból" is kiderül. Két összeírás készült 
abban az évben. Három Bacsanyi család szere
pel az összeírásokban. Bacsanyi Györggyel csak 
az első összeírásban találkozunk. Féltelkes job
bágy volt, állata nincs. Van 10 mérő őszi, 9 mérő 
tavaszi gabonája és 22 akó bora. A második össze
írásban már ,,vidua Georgii Bacsanyi", Bacsanyi 
György özvegye van összeírva, hattelkes család
jával, akik közül kettő köteles adófizetésre. Van 
egy tehene, 1 mérő búzája, 9 mérő rozsa, 9 mérő 
kukoricája, 10 kapás szőlője és 22 akó bora. 

Ezekből az adatokból kétségtelen, hogy Ba
csanyi György a rokon Bacsányiakkal egyetemben 

jobbágyként élt és adózott Tapolcán. A spielbergi 
kihallgatás említett „vagyonából é lő" magánzó ki
tétele talán a költő állítólagos nemességét volt 
hivatva alátámasztani, vagy a megszépítő idő táv
lata szülte ezt az összegezést. Bacsanyi György 
családja nem volt földhözragadt szegény, földjük, 
szőlőjük volt, a mesterség is jövedelmezett. Jómó
dúnak azonban nem nevezhetjük a családot. 

Nagy Iván a következőket írja:12 „Bacsanyi csa
lád. E nemes családból János, a költő és író lett 
ismeretessé." Kempelen Béla már óvatosabban fo
galmaz:13 „Bacsanyi. Nagy Iván I. 81. szerint ne
mes család, adataink azonban nincsenek erről. Ki
vált a családból János (1763—1845) a költő." 

Zala megye 1786., 1829. és 1845. évi nagy nemesi 
összeírásairól jó betűsoros mutatók állnak rendel
kezésünkre, de ezekben Batsányi vagy Bacsanyi 
családnév nem fordul elö. A család nemességét 
Zala megye tehát nem ismerte el. 

Horánszky Lajos nem talál magyarázatot Batsá
nyi János és Kazinczy Ferenc kassai ellentétére.14 

Szerb Antal szerint15 az ok „társadalmi szakadék". 
Mint írja: „Kazinczy előkelő nemesfiú volt. Batsá
nyi jobbágyi Selfmademan, kit ezer mellőzés kese
rített el és tett bizalmatlanná és forradalmivá." 

Nem Batsányi életútjával, csak a Bacsányiak ta
polcai sorsával kívánunk foglalkozni. így el kell 
mondanunk, hogy özvegy Bacsanyi Györgyné, szü
letett Benes Katalin 1800. július 31-én, hetvenéves 
korában halt meg, a tapolcai plébánia halotti anya
könyve szerint. Édesanyja haláláról Batsányi Já
nos is megemlékezik Tapolcáról, Baumberg Gabri
ellának írt levelében: "' „Megérkezésem előtt há
rom nappal, ép nevednek ünnepén, 70 éves édes
anyám beteg lett. Midőn megérkeztem, a halál kü
szöbén állott, de egy időre magához térítette az 
öröm, hogy fiát oly hosszú idő után viszontlát
hatja." 

A levél későbbi részében olvashatjuk: „Két test
vérem van még életben, mindkettő hosszú idő óta 
özvegy. A végrendeletet, mely kis vagyonkánkról 
szól, ma, vagy holnap felnyittatom; én magamnak 
semmit sem követelek e vagyonból. Mielőtt eluta
zom, itt mindent rendbe akarok hozni, mert egyik 
testvérem egy lelketlen rossz nő, ki dacára, hogy 
maga elég vagyonos, képes volna másik nemeslel-
kü jó testvéremnek, ki édesanyánknak sírig önfel
áldozó ápolója volt, kellemetlenségeket okozni." 

Kik voltak ezek a nővérek? Nyilván az 177l-es 
összeírásban már említett Anna és Katalin. Ho
ránszky Lajos szerint17 az anyát ápoló jó testvér 
Büky Imréné, született Bacsanyi Katalin. A tizen
hat éves Bacsanyi Katalin 1774. február 8-án kötött 
házasságot a huszonkét éves Büky Imrével. Ba
csanyi Katalin ezek szerint 1758-ban született. 
Ezen idő tájt csupán 1757. január 10-én született 
Bacsanyi Katalin és ikertestvére, Erzsébet keresz-
telését találjuk az anyakönyvben, kiknek szülei 
Bacsanyi György és Mészáros Katalin. Bükyné 
Bacsanyi Katalin édesanyja ezek szerint Mészáros 
Katalin, így nem lehetett a költő testvére! 

Kérdés ezek után, hogy a költő testvérei közül ki 
ápolta édesanyjukat? Itt a házassági anyakönyv 
vezet nyomra. 1772. március 1-én esküdött Bocha-
nyi Anna Borbás Lászlóval. 1773. június 14-én kö
tött házasságot Bacsanyi Katalin húszéves hajadon 
Lukonics József harmincöt éves sümegi özveggyel. 
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Borbás Lászlóné Tapolcán lakott és 11 gyermeke 
született. A gyermekek keresztelésével kapcsola
tos anyakönyvi bejegyzésben a férj neve 1777-ben 
Borobás, 1778-ban Borbás, 1780-ban és 1783-ban 
Barabás. Ezt követően a születési és halálozási 
anyakönyv egyaránt a Barabás nevet használja. 

Bacsányi Anna és Borbás vagy Barabás László 
házasságából 1774. május 4-én született Julianna, 
1775. jülius 29-én Anna, 1776. szeptember 6-án 
Anna, 1777. szeptember 16-án Ferenc, 1778. októ
ber 8-án Éva, 1780. december 15-én János, 1783. 
november 3-án László, 1787. március 7-én József, 
1788. február 25-én József, 1790. augusztus 25-én 
Ferenc, 1791. augusztus 30-án Ferenc. 

A gyerekek közül az 1786. március 27-én két és 
fél éves korában elhalt László és az 1789. október 
30-án tizenöt éves korában elhalt Julianna van 
anyakönyvezve. A családban szereplő azonos ke
resztnév alapján az 1775-ben született Anna, az 
1777-ben és 1790-ben született Ferenc és az 
1787-ben született József halálával számolhatunk. 

1. HORÁNSZKY Lajos: Bacsányi János és kora. Bp., 
1907,67 

2. A veszprémi egyházmegye papságának névtára, 1975. 
Veszprém, 1975. 160. 

3. Veszprémi Püspöki Levéltár: Conscriptio animarum 
distr. Tapolcáén. Anno 1771, pag. 284. 

4. Zala Megyei Levéltár: Conscriptiones universales, 
Anno 1750, fasc. 5. 

5. OL. 1715. évi összeírás, Appidum Tapolcza. 
6. v.o.: 4. jegyzet. 
7. Veszprémi Püspöki Levéltár: Conscriptio animarum 

distr. Keszthelyien. Anno 1757, pag. 661. 
8. KORÓDA Miklós: Megvilágosodott már. Bp., 

1963, 81. 

Der Verfasser versucht es mit Hilfe der Matrikel der 
katholischen Kirche zu rekonstruieren, wie sich die 
zahlreiche Batsányi-Familie in Tapolca im XVIII Jahr
hundert niedergelassen hat. Er legt überhaupt einen be-

A halotti anyakönyv szerint 1795. február 24-én 
48 éves korában meghalt Barabás László, Bacsányi 
Anna férje. A családban öt élő gyerek volt akkor, a 
legidősebb Anna 19 éves, a legfiatalabb Ferenc 4 
éves. 

A Sümegre került Lukonics Józsefnének három 
gyermeke született. Ferencet Sümegen keresztel
ték 1775. november 29-én, ugyancsak Sümegen ke
resztelték 1777. július 31-én Györgyöt is. A Sáskán 
született Antalt Tapolcán keresztelték 1780. január 
19-én. A sümegi Lukonicsok jómódúak voltak, 
megyei tisztviselők is kerültek ki a családból. 

A Tapolcán élő öt gyermekkel özvegyen maradt 
Borbás vagy Barabás Lászlóné ápolhatta édesany
jukat. Ö volt az, aki támogatásra szorult. A költő 
még linzi száműzetése idején, anyagi gondok köze
pette is segítette öreg nénjét.18 

1906. március 16-án meghalt a hatvanéves Bacsá
nyi Gyula. Vele haltak ki Tapolcán a Bacsányiak. 

9. V. ö.: 3. jegyzet. 
10. HORÁNSZKY Lajos: i. m., 66. 
11. Zala Megyei Levéltár: Conscriptiones universales 

ö . 46/26 és ö. 46/27. 
12. NAGY Iván: Magyarország családai, I. Pest, 1857, 81. 
13. KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok, I. Bp., 

1911, 199. 
14. HORÁNSZKY Lajos: i. m., 73. 
15. SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp., 1978, 

249. 
16. HORÁNSZKY Lajos: i. m., 68. 
17. I. m. 69. 
18. SZINNYEI Ferenc: Bacsányi János. Bp., 1904. 125. 

sonderen Wert darauf, wie da die Familie des berühmten 
Dichters lebte, wie sie sich gefühlt hat. 

Die Matrikel hilft es zu beweisen, wieviele Mitglieder 
die Familie gehabt hat, was für einen Rechtsgrund und 
was für einen Einfluss sie da gehabt haben. 

JEGYZETEK 

|LAJOS GYÖRGY) 

DIE B A T S Á N Y I S I N T A P O L C A 
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VERESS D. C S A B A 

VESZPRÉM MEGYE 
ÉS AZ 1809. ÉVI FRANCIA HÄBORÜ 

I. AZ 1809. ÉVI HÁBORÚ 
POLITIKAI-KATONAI ELŐZMÉNYEI 

A francia polgári köztársaság — majd a napó
leoni császárság — ellen indított hadjáratokban: 
az első koalíciós háborúban (1792—1797), a má
sodik koalíciós háborúban (1799—1801), majd a 
harmadik koalíciós háborúban (1805) a háborúkat 
kezdeményező Ausztria minden esetben veresé
get szenvedett. 

Különösen súlyos katonai vereség érte Auszt
riát a harmadik koalíciós háborúban (1805. szep
tember 11—december 26.), melynek következté
ben Habsburg I. Ferenc kénytelen volt lemon
dani a német-római császári címről. Az újonnan 
megalakult Ausztriai Császárság azonban to
vábbra is perszonális unióban maradt a Magyar 
Királysággal. A kettősség az év folyamán kiala
kított zászlószínekben is megnyilvánult: az 
Ausztriai Császárság a fekete-sárga, a Magyar 
Királyság pedig a piros-fehér-zöld zászlószíneket 
vette fel hivatalosan. 

Az 1805. december 26-án megkötött pozsonyi 
békével — 1006 évi fennállás után — megszűnt 
a Német-Római Császárság, s a tizenhat dél
német állam — francia protektorátus alatt — 
1806. július 12-én megalakította a Rajnai Szövet
séget. A Rajnai Szövetség a további háborúk
ban haderejét a Francia Császárság rendelkezé
sére bocsátotta. 

Az 1806 októberében létrehozott negyedik 
koalícióban — amelyet Poroszország és Orosz
ország kötött (Anglia felbújtására és támogatá
sával) — az Ausztriai Császárság nem vett részt. 
A negyedik koalíció hadereje azonban még fel 
sem készült, mikor a francia hadsereg — a po
rosz—orosz hadüzenetet követően — gyors tá
madásával tönkreverte Poroszországot, majd az 
orosz hadsereget is. Franciaország — még a há
ború során (1806. november 21-én) — kihir
dette a kontinentális zárlatot Anglia ellen. 

Poroszország és Oroszország katonai veresé
ge után, 1807 őszére a magára maradt Angliának 
már csak egyetlen európai szövetségese maradt: 
Portugália. A francia hadsereg azonban 1807 no
vemberében gyors ütemben megszállta Portugá
liát is. A Portugália elleni hadjárat során a fran
cia hadsereg benyomult — az eddig a franciák
kal lojális — Spanyolországba is, s lemondatta 
a spanyol királyi családot. Napóleon erőszakos 
lépése franciaellenes felkelést robbantott ki Spa
nyolországban. A példátlan erejű nemzeti fel
kelés súlyos vereséget mért a franciákra: 1808. 

július 22-én egy 14 ezer főnyi francia hadtest 
megadta magát a spanyol felkelőknek. Ez volt 
Franciaország első komoly veresége a napóleoni 
háborúk során! 

Az egyre nagyobb erőket lekötő spanyolor
szági felkelés — és Anglia diplomáciai, kato
nai és pénzügyi támogatása — felbátorította 
Ausztriában a franciaellenes erőket. Az Ausztriai 
Császárság — óvatos lassúsággal — megkezdte 
e g y új franciaellenes háború előkészületeit. Má
ria Ludovika császárné megkoronázásának ürü
gyén — 1808. augusztus 28-ra országgyűlést hív
tak össze a Magyar Királyság rendjeinek is Po
zsonyban, hogy a Magyar Királyság katonai 
erejét is bevonják a tervezett támadó háborúba. 
A francia polgári forradalom eszméit gyűlölő 
magyar nemesi rendek megszavazták — a regu
láris hadsereg számára — 20 ezer újonc kiállí
tását. Ugyancsak megszavazták a nemesi felke
lési törvényt, melynek II. cikkelye szerint a ki
rály a személyes és általános nemesi felkelést a 
következő három év alatt az országgyűlés újabb 
összehívása nélkül — a nádoron keresztül is — 
összehívhatta. 

Még javában folyt az országgyűlés (amely 
november 5-én ért véget), mikor Habsburg Jó
zsef főherceg, Magyarország nádora — mint a 
magyar nemesi felkelés főparancsnoka — már 
1808. szeptember 26-án kérte, hogy időben kezd
jék meg a magyar nemesi felkelés számára szük
séges fegyverek összeírását. A haditanács októ
ber 29-én válaszolt a feliratra, s jelentette az 
uralkodónak, hogy a nemesi felkelés számára a 
szükséges felszerelés és fegyverzet már készen 
áll. Négy nappal később — november 1-én — 
ugyanaz a haditanács módosított előző jelenté
sén, s hosszú listán közölte, hogy mit nem ad
hat a nemesi felkelésnek. Többek között világos
kék posztót (nadrágnak), hátiborjúkat, facsuto-
rákat, rézdobokat. Helyettük halinát, illetve fa-
dobokat ajánlott — a vármegyék által fizeten
dő — készpénz ellenében. Időközben József ná
dor tájékozódott a nemesi felkelés számára szük
séges fegyverek ügyében is. Október 29-én je
lentette az uralkodónak, hogy a — 35 ezer gya
logosból és 15 ezer lovasból álló — magyar ne
mesi felkelés számára kevés és különböző rend
szerű gyalogsági puska, valamint lovassági kara
bély és pisztoly áll rendelkezésre az óbudai, pé-
terváradi, eszéki és károlyvárosi katonai fegy
vertárakban. A lovassági és gyalogsági kardok 
ügyében is csak valamivel jobb a helyzet. No
vember 23-ra elkészült a katonai fegyvertárak 
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7. ábra. Veszprém megyei nemesi lovasezred század
zászlaja (Veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteménye) 
Figure 1 — L'étandard d'escadron d'un régiment de ca
valerie de la noblesse du comitat Veszprém (Fonde du 
Bakonyi Museum à Veszprém) 

pontos felmérése; kiderült, hogy a magyar ne
mesi felkelő csapatoknak 22 838 db gyalogsági 
puskát, 11 839 db lovassági karabélyt és 20 969 
db pisztolyt tudnak kiadni. 

1809 januárjára eldőlt az Ausztriai Császár
ságban a háborús párt (Mária Ludovika császár
né, Stadion külügyminiszter, Metternich francia
országi nagykövet stb.) és a békepárt (Habsburg 
Károly főherceg hadsereg-főparancsnok, Habs
burg József főherceg nádor stb.) küzdelme — a 
háborús párt javára. 1809 januárjában megala
kult — az Ausztriai Császárság és Anglia együtt
működésén alapuló — ötödik koalíció. Az oszt
rák háborús párt elvakult indulatait még az sem 
józanította ki, hogy a szerződés megkötése után 
Anglia bejelentette, hogy konkrét katonai be
avatkozást nem tud biztosítani, csak pénzügyi
leg támogatja az Ausztriai Császárságot, ha az 
háborút indít Franciaország ellen. 

Egyébként I. Napóleon francia császár már 
1809. január első napjaiban bizalmas értesítése
ket kapott az osztrák háborús párt előretörésé
ről, s arról, hogy Ausztria háborút akar indí
tani — a Spanyolországban lekötött — Francia
ország ellen. Ezért azonnal elhagyta spanyol
országi főhadiszállását és Párizsba utazott, hogy 
intézkedéseket tegyen Franciaország védelmé
re, illetve egy Ausztria ellenes ellentámadás

ra. Napóleon gyors és kíméletlen intézkedései
nek hatására 1809 február—márciusára öt francia 
hadtest vonult fel — az osztrák támadás fő irá
nyában fekvő és a Rajnai Szövetség egyik leg
erősebb államát képező — Bajorországba. 

1809. február 8-án véglegesen eldőlt a háború 
sorsa. A nap folyamán Bécsben — a császár el
nökletével — konferencia zajlott le, melyen ha
tározat született: áprilisban az Ausztriai Csá
szárság hadereje megkezdi a támadást Francia
ország ellen.1 

II. VESZPRÉM VÁRMEGYE INTÉZKEDÉSEI 
A NEMESI FELKELÉS ÜGYÉBEN 

(1809. íebruár 7—május 29.) 

Veszprém vármegye 1809. február 7-én össze
hívott közgyűlése tette meg az előkészítő lépé
seket a nemesi felkelésre, a generális insurrec-
tióra. Határozatot hoztak egy nemesi lovasezred 
első két lovasosztályának (négy lovasszázad) 
megszervezésére (a lovasezred harmadik osztá
lyát Fejér vármegyének kellett kiállítani) és egy 
nemesi gyalogoszászlóalj felállítására. Minde
nekelőtt elrendelték a vármegye négy járásában 
(a veszprémi, a cseszneki, a pápai és a devecseri 
járásokban) a nemesek összeírását és a felvonuló 
csapatok feletti szemléket (mustrákat) végrehajtó 
bizottság kinevezését. Tekintettel a közismert 
fegyverhiányra, erre a napra — február 7-re — 
a vármegye vezetősége összeíratta a magánsze
mélyeknél található felszerelési tárgyakat (első
sorban nyeregszerszámokat) és fegyvereket. A 
felmérés siralmas eredménnyel járt. A veszprémi 
járás területén összesen 20 db pisztolyt, 11 db 
kardot, 2 db karabélyt, 1 db fokost és 5 nye
regszerszámot találtak. Például: Balháson (ma a 
Fejér megyei Mezőszilas): Csörgei Sámuelnél 4 
pisztolyt, 1 kardot és 1 nyeregszerszámot, Pósa 
Péternél 1 kardot; Bozsokon (ma: Balatonbo-
zsok): Győri Imrénél 2 pisztolyt és 1 kardot; 
Enyingen: Heimlich Ignácnál 1 kardot; Szent
györgyön (Mezőszentgyörgy): Fűzi Mihálynál 1 
nyeregszerszámot és Rácz Ferencnél 1 pisztolyt; 
Csajágon: Balogh Jánosnál 2 pisztolyt, 1 kar
dot és Héms Jánosnál ugyancsak 2 pisztolyt és 
1 kardot; Küngösön: Kenései Sándornál 1 kar
dot; Berhidán: Boronkai Pálnál 2 pisztolyt, 2 kar
dot és 1 nyeregszerszámot, Csikasz Jánosnál 2 
pisztolyt és 1 fokost, Veszprémi Péternél 1 pisz
tolyt és 1 nyeregszerszámot, Horváth Istvánnál 
1 pisztolyt és 1 kardot, valamint 1 karabélyt 
és 1 nyeregszerszámot; Kiskovácsiban: Csonka 
Istvánnál 2 pisztolyt és 1 kardot, Tolnai Ger
gelynél 1 karabélyt, Csonka Imrénél 1 pisztolyt 
találtak a megyei megbízottak.2 

Február 26-án József nádor tervezetet dolgo
zott ki a nemesi csapatok gyülekezőhelyeire vo
natkozólag. A dunántúli vármegyék felkelő csa
patai számára két várost: Keszthelyt és Győrt 
jelölte ki összpontosítási körzetül. 

1809. március 3-án Habsburg I. Ferenc császár
király utasította József főherceg nádort, hogy ké
szítse elő a magyar nemesi felkelés fegyverbe 
hívását. Mivel olyan rendőri jelentések érkez
tek a kormányhoz, hogy a nemesség a legtöbb 
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vármegyében nem lelkesedik a felkelés gondo
latáért, az uralkodó megbízta József főherceg 
nádort és Károly Ambrus esztergomi érseket, 
hogy személyesen keressék fel a vármegyéket , 
s a megyei közgyűléseken beszéljék rá a vár
megyék nemességének vezetőit a minél nagyobb 
áldozatkészségre, elsősorban a lovasság számá
nak növelésére. A dunántúli vármegyéket Jó
zsef nádor járta végig. 1809. március 7-én — Vas 
vármegyéből — Veszprémbe utazott a nádor. 
Előzetes értesítésére a vármegye a nap folyamára 
megyei közgyűlést hívott össze. Itt a nádor be
mutatta a nemesi felkelést elrendelő királyi pa
rancsot. Ezt követően beszédében vázolta a ve
szedelmet, melyben — a franciák győzelme ese
tén — a haza, a királyi család és a nemesi al
kotmány forog. Ezért áldozatokra — elsősorban 
nagyobb számú lovasság kiállítására — szólította 
fel a vármegyét . A nádor beszédére — Veszp
rém vármegye főispánja — gróf Zichy Ferenc 
válaszolt; szónoklatában — a megye rendjeinek 
nevében — életüket és vérüket ajánlotta fel a 
királynak. József nádor másnap — március 8-
án — a királynak írott jelentésében azt írta, 
hogy Veszprém vármegye a kötelező 113 lovas 
helyett 1053 lovast ígért, s ezt a létszámot gróf 
Festetics György saját költségéből hajlandó volt 
260 lovas katonával kiegészíteni.3 Valójában a 
megyében 78 nemest kötelezhettek lovassági 
szolgálatra saját költségen, illetve 602 nemest 
a vármegye szerelt fel. A nádori felszólításra 
(május közepén) a vármegye csak 44 lovast sze
relt fel kötelezettségén felül. A jelentés szerint a 
vármegye 2000 gyalogost is felajánlott (ebből 
valóban felszerelt 1207 gyalogost), s ugyanakkor 
a vármegye a csapatok ellátására megszavazott 
tízezer mérő gabonát. (Egy köböl vagy pozsonyi 
mérő = 62,5 literrel.) 

Veszprém vármegye első — sorozó — ,,must
ráját" (szemléjét) 1809. március 14-én Pápán tar
tották meg. A vármegyei bizottság ennek nyo
mán 600 lovas és 1000 gyalogos részére kért 
egyenruhát és fegyvert a katonai fegyver- és 
ruharaktárakból. A beszerzéseket Kocsi Horváth 
Sámuelre (és egy segítőtársra) bízták, akik 
március 22-től április 15-ig tartózkodtak Bu
dán (ahol a Fortuna vendégfogadóban szálltak 
meg 133 forint és 30 krajcár költségen). A pesti 
és budai katonai raktárakból (10 forint költsé
gen) az alábbi felszerelési tárgyakat szállították 
Veszprémbe: 

647 mentét (darabját 13 forintért) 8411 írt. 
647 mentebélést (darabját 10 
forintért) 
50 fehér nyeregtakarót 
100 szőrtarisznyát 
60 nagyobb szőrtarisznyát 
50 pokrócot 
50 nagyobb pokrócot 
300 csákóra való álladzóláncot és 300 
akasztóhorgot 
50 pár pisztoly csomagolásért szükséges 
„ferslógért" (göngyölegért) 
Hét egyéb ,,ferslógért" 
„Ferslógokért", melyekbe a Pesten 
vett ruhákat csomagolták 84 f rt. 

6470 frt 
530 frt 

60 frt, 
60 frt 

603 frt, 
625 frt 

200 frt, 

13 frt 
9 frt 

2. ábra. Veszprém megyei nemesi lovasezred század
zászlaja (Veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteménye) 
Figure 2 — L'étandard d'escadron d'un régiment de ca
valerie de la noblesse du comitat Veszprém (Fonds du 
Bakonyi Museum à Veszprém) 

A katonai szabóknak a rendkívüli 
éjszakai munkáért 123 frt. 
600 db csákónak csomagolásáért és 
szállításáért 20 frt. 
50 db új csákó csináltatásáért 30 frt. 

A felsorolt felszerelést a megye által kiállí
tandó négy lovasszázad felszerelésére szánták.4 

Kocsi Horváth Sámuel Budáról írott jelentésére 
hivatkozva, 1809. március 26-án a Veszprémme
gyei Insurrectionalis Deputáció Pápán megtar
totta első ülését. Itt a főispán — gróf Zichy 
Ferenc — bejelentette, hogy a budai katonai rak
tárakból sem a lovasság, sem a gyalogság szá
mára megfelelő mennyiségű csizmát nem tudott 
igényelni. Ezért a Pápai Csizmadia Czéh veze
tőit felszólította, mennyi bőrt igényelnek 600 pár 
csizma elkészítéséhez? A céh elvállalta a mun
kát, a vármegyére bízva, hogy mennyit fizet
nek a csizmák párjáért. (Egy pár csizma árát 
7 forint 38 krajcárban szabták meg.) Ezzel egy
idejűleg a Pápai Magyar Szabó Czéh elvállalta 
600 db köpeny és nadrág, a Veszprémi Ma
gyar Szabók Czéhe pedig 600 mente megvarrá-
sát. A veszprémi Csutorás Czéh pedig 600 db 
facsutora (fakulacs) elkészítését vállalta el. A 
Veszprém megyei lovasezred egyéb felszerelési 
tárgyait — úgymint 600 db öv, tölténytáska, 
szíjazat, kard, sarkantyú, tarsoly, csákó, patkó-
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tartó zsák, szörtarisznya, pokróc — a budai ka
tonai raktár magára vállalta (átvételi elismer
vény mellett). A kért 600 pár pisztoly kiadását 
is a budai katonai raktár vállalta magára. A 
lószerszámokat a pozsonyi katonai raktárból kel
lett elszállítani. Ugyanis — mind a budai, mind 
a pozsonyi katonai raktárakból — a felszere
lési anyagot a megyének kellett Veszprémbe 
szállíttatni.'15 

A Veszprém vármegye által felállítandó 9. sz. 
nemesi gyalogoszászlóalj egyenruhákkal való el
látását a vármegyének kellett megoldani. Az In-
surrectionális Deputació a megyében dolgozó ipa
rosoknak osztotta szét a munkát (elsősorban a 
szabóknak): Palota (300 dolmány, 100 mellény, 
100 nadrág; összesen 690 forint értékben); Zirc 
(100 dolmány, 50 mellény, 100 nadrág; összesen 
280 forint értékben); Városlőd (150 mellény; 150 
forint értékben); Kajár (50 köpeny, 100 nadrág; 
100 forint értékben); Márkó (60 mellény; 60 fo
rint értékben); Nagyvázsony (109 mellény; 109 
forint értékben); Enying (40 nadrág; 20 forint ér
tékben); Totvázsony (10 köpeny, 8 mellény, 6 
nadrág; 21 forint értékben); Herend (10 mellény; 
10 forint értékben); Bánd (44 mellény; 44 frt ér
tékben); Berhida (40 nadrág; 20 frt értékben); 
Szentkirályszabadja (10 köpeny, 9 mellény; 18 frt 
értékben); Vörösberény (20 nadrág; 10 frt érték
ben); Veszprém (994 csákó, 929 köpeny, 618 dol
mány, 593 nadrág, 985 hátiborjú, 432 mellény; 
összesen 3857 frt értékben).6 

A lovasezred lóállományának kiállítására gyűj
tést rendeztek a vármegye járásaiban, az alábbi 
eredménnyel: 
Veszprémi járás 
főbírói szakasza: 
Veszprémi járás 
vicebírói szakasza: 
Cseszneki járás 
főbírói szakasza: 
Cseszneki járás 
szolgabírói szakasza: 
Pápai járás 
főbírói szakasza: 
Pápai járás 
szolgabírói szakasza: 
Devecseri járás 
főbírói szakasza: 
Devecseri járás 
szolgabírói szakasza: 

23 810 forint; 

5 408 forint; 

2 582 forint; 

4 229 forint; 

20 952 forint; 

3 302 forint; 

5 329 forint; 

8 742 forint. 
A veszprémi járásból a legtöbbet Veszprém vá

rosa fizette (12 883 frt), ezt követte Szentgál 
(7077 frt), Szentkirályszabadja (1025 frt); más 
községek kevesebbet fizettek: Vámos (824 frt); 
Herend (216 frt); Úrkút (200 frt); Nagyvázsony 
(443 frt); Totvázsony (87 frt); Mencshely (487 
frt); Rátót (41 frt); Kádárta (35 frt); Hajmáskér 
(89 frt); Liter (18 frt); Vöröstó (6 frt) stb. 

Magánszemélyek is hozzájárulhattak a lóvásár-
lásokhoz: Rosos Pál veszprémi püspök (2000 frt); 
Zsolnay Dávid с püspök és nagyprépost (500 frt); 
Illyés Márton táblabíró (300 frt); Ruszék József, 
Simon Pál és Gál Mihály professzor urak (10—10 
frt); az egyik megyei zsidó hitközösség (1500 frt); 
Blau Simon veszprémi zsidó kereskedő (50 frt) stb. 

Ló vásárlásokra összesen befizettek: 74 356 fo
rintot.7 

Április 6-án a megyei Insurrectionalis Deputa
ció felszólította a földesurakat, hogy április 15— 
20. között szállítsanak Pápára a nemesi lovasez
red számára két hétre elegendő szénát és zabot. 
A széna mázsáját (50 kg-os bécsi mázsában szá
molva) 30 forintban, a zab pozsonyi mérőjét (62,5 
liter) pedig 3 forint 30 krajcárban számolták. 
Ugyanakkor a deputació ülése kidolgozta a lo
vasezred pápai gyakorlatának idejére az emberek 
és a lovak elszállásolását is.8 

A deputació ülése április 12-re pontos adatokat 
közölt egy lovas-insurgens felszerelésének árai
ról: 

I. ruházat: 
1 db csákó (4 frt, 35 kr), 1 db köpeny (24 frt, 35 

kr), 1 db mente (25 frt, 10 kr) 1 db dolmány (14 
frt, 36 kr), 1 db öv (3 frt, 27 kr), 1 db nadrág (9 
frt, 40 kr), 1 db lovaglónadrág (9 frt, 36 kr), 1 pár 
csizma patkóval (6 frt, 30 kr), 1 pár sarkantyú (34 
krajcár), 1 ruhászsák (3 frt, 49 kr), 1 pár fehérne
mű (1 frt). 

II. fegyverzet: 
1 db kard (8 frt, 28 kr), 1 db tarsoly (5 frt, 21 

kr), 1 pár pisztoly, 1 db tölténytáska (4 frt, 18 kr), 
1 db szőrtarisznya (4 frt), 1 db patkótáska (1 frt, 
18 kr), 1 db facsutora (2 frt). 

I I I . nyeregfelszerelés: 
1 db fanyereg (3 frt), 1 db teljes nyeregszer

szám, takaróval, pisztolytokokkal, kengyelekkel 
(45 frt, 42 kr), 1 db pokróc (12 frt, 6 kr), 2 db ke
fe (3 frt, 15 kr), 1 db abrakoszsák két kötéllel (2 
frt), 1 db kisbalta (1 frt).9 Egy közlovas felszere
lése 173 frt, 22 kr. 

3. ábra. A Veszprém megyei nemesi 9. sz. gyalogos
zászlóalj lobogója (Veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjte
ménye) 
Figure 3 — Le drapeau de la 9 bataillon d'infanterie de 
la noblesse du comitat Veszprém (Fonds du Bakonyi 
Museum à Veszprém) 

A tervek elrendelték az ,,uniformírungot", azaz 
az egyenlő ruha és felszerelés beszerzését. 

A lovasságnál országosan egyforma világoskék 
egyenruhát írtak elő, valamivel világosabb kék 
zsinórozással és sárga gombokkal. A csákó színe 
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a mozgósítási kerületek szerint változott. A du
nántúli kerület vármegyéinek vörös csákót írtak 
elö. (A Dunán inneniek fekete, a Tiszán inneniek 
kék és a tiszántúliak zöld csákót kaptak.) Az 
egyenruha hajtókája megegyezett a csákó színé
vel. A lovasság — előírás szerinti — fegyverzete: 
egy kard, két pisztoly, egy fokos, egy puskapor
tartó tok. Előírták a fehér köpönyeget, a fekete 
fátyolból készített nyakravalót; a fekete-sárga 
övet stb. A tiszteket és a legénységet csak a csá
kón alkalmazott cifrább vitézkötés különböztette 
meg. A törzstisztek tarsolyára 1,5 colos, a főtisz
tek tarsolyára pedig 1 colos (1 col = 26 mm) 
aranypaszományt kellett varrni , középütt ugyan
csak aranypaszományból az F. I. (Franciscus I.) 
monogrammal. 

A tervek szerint a gyalogság ugyancsak vilá
goskék egyenruhát kapott volna: derékig érő, 
szűk dolmányt és szűk magyaros nadrágot, ma
gyaros csizmával. A csákó az ország minden ke
rületében egyformán fekete volt (a közemberek
nél sárga-fekete rózsával; a strázsamestereknél 
két sárga, a káplároknál egy sárga paszomány
nyal; a tiszteknél 1 colos keskeny arany paszo
mánnyal, a törzstiszteknél pedig két — egyen
ként 1—1 colos — aranypaszománnyal). A köz
emberek övet nem hordtak; a tiszteknél sárga
fekete öv volt előírva. Közembereknél és tisztek
nél egyforma volt a fekete fátyol nyakravaló és 
szürke köpeny. A közembereknél előírták a bor
júbőrből készített hátbőröndöt, a vászon kenyér
zsákot, a fekete szíjazaton függő patrontáskát, a 
facsutorát és a puskaportartó tokot. Fegyverze
tük szuronyos puska és fekete bőrtokba rejtett 
rövid, gyalogsági szablya volt. 

A tervek szerint egy közgyalogos felszerelése 
74 forint 6 krajcárba került. 

A költséges felszerelés miatt — mivel elvben a 
nemesi felkelőnek saját maga költségén kellett 
magát ellátni felszereléssel és fegyverzettel — a 
nemességet vagyoni szempontból összeírták. En
nek alapján osztották be őket a lovassághoz vagy 
a gyalogsághoz. 

Lovassághoz kerültek: 
évi 3000 forintos jövedelem után I. osztályú lo

vas; 
évi 3000—2000 forint jövedelem után II . osztá

lyú lovas; 
évi 2000—1000 forint jövedelem után I I I . osz

tályú lovas; 
évi 1000 forint jövedelem után IV. osztályú lo

vas. 
Az I—II. és I I I . osztályhoz tartozó lovasok sa

ját költségükön voltak kötelesek felszerelésüket 
kiállítani; a IV. osztályú lovasokat az állam sze
relte fel. 

Az évi 1000 forintnyi — vagy annál kisebb — 
jövedelemmel rendelkező nemesek a gyalogság
hoz kerültek. Az évi 1000 forintos jövedelemmel 
rendelkező I. osztályú gyalogosnak saját költsé
gén kellett magát felszerelnie. Az 1000 forinton 
aluli jövedelemmel rendelkező nemesek közül a 
II. osztályú gyalogosokat az állam, a I I I . osztá
lyú gyalogosokat pedig a vármegye szerelte fel. 

A Veszprém vármegyében kiállított 680 lovas 
közül 43 ember volt I., 14 ember volt II . és 21 
ember volt I I I . osztályú lovas (összesen 78 ne

mes, aki saját költségén volt köteles hadba vo
nulni) és 602 nemes volt IV. osztályú — állami 
költségen felszerelt — lovas. 

A Veszprém megyei 9. sz. nemesi gyalogos
zászlóalj 1207 embere közül 3 ember volt I. osz
tályú gyalogos (aki saját költségén szerelte fel 
magát), s 1204 ember volt a II. osztályba sorolva, 
ahol a felszerelést az állam adta.10 

A törvények részletesen taglalták a nemesi fel
kelés szabályait: ,.Minden nemes és nemesi sza
badsággal élő családból, ide ér tve a külföldön 
tartózkodókat, valamint a honfiúsítottakat is, egy 
személy köteles felkelni és vagyoni állapotához 
képest mint lovas vagy gyalogos szolgálni. Egy 
családnak tekintik a felnőtt fiával egy kenyéren 
élő atyát, valamint a meg nem osztott telken és 
egy kenyéren élő testvéreket ." Kivételt képeztek 
a katonai szolgálatra alkalmatlan testi vagy szel
lemi fogyatékosok; a többgyermekes családfők; 
az egyedüli fiúk és utolsó örökösök egy család
ból; a papok, a tanárok, a tanítók, a tanulók, az 
orvosok, a közhivatalnokok, a már katonai szol
gálatban lévők, valamint a teljesen birtoktalan 
nemesek. Felkelő fegyveresek kiállítására voltak 
kötelezve a nemesi joggal felruházott testületek: 
a szabad királyi és bányavárosok, a káptalanok 
(a kanonok személy szerinti felkelésre voltak 
kötelezve; a káptalanoknak lovasságot kellett 
kiállítaniok, hasonlóképpen katonákat kellett ki
állítani a prépostságoknak, apátságoknak és a 
püspökségnek is jövedelmeik arányában. 

Veszprém vármegye falvai és városai (az ott 
lakó nemesek arányában) a következő létszámot 
voltak kötelesek kiállítani: Szentgál: 145 gyalo
gos és 54 lovas, Veszprém: 88 gyalogos és 58 lo
vas (ebből 13 lovast a veszprémi káptalan állított 
ki), Szentkirályszabadja: 51 gyalogos és 21 lovas, 
Csögle: 63 gyalogos, Takácsi: 20 gyalogos és 37 
lovas, Tapolcafő: 19 gyalogos és 26 lovas, Adász-
tevel: 18 gyalogos és 34 lovas, Karakószörcsök: 
15 gyalogos és 21 lovas, Kisjenő: 35 gyalogos, 
Szilasbalhás: 29 lovas, Somlóvásárhely: 19 gyalo
gos és 29 lovas, Csajág: 17 gyalogos és 13 lovas, 
Nemesvámos: 27 gyalogos, Mencshely: 22 gyalo
gos, Ajka: 21 gyalogos, Homokbödöge: 22 lovas, 
Vecse: 19 gyalogos, Nagypiri t : 17 gyalogos, Ha-
limba: 15 gyalogos stb. 

A megye nagybirtokosai — lehetőségüknek 
megfelelően — nem személyesen álltak ki, hanem 
helyettest küldtek maguk helyett. A veszprémi 
lovasezred — májusban felszerelt 768 lovasa kö
zül 105 lovas volt valakinek a helyettese. Gr. Es
terházy Imre maga helyett nemes Gasparics Já
nos (18 éves, Györszentmárton) kovácslegényt, 
Meszlényi János nemes Talabér Pál (21 éves, Ta
mási) szabólegényt, Rába Boldizsár alispán Her
bai János (22 éves, Pápa) mesterség nélküli le
gényt, gr. Zichy Ferenc főispán nemes Németh 
József (32 éves, Pápa) mesterség nélküli személyt, 
Festetich Antal dégi uraság pedig nemes Laky 
Sándor (22 éves, Nagyigmánd) mesterség nélküli 
legényt állította ki. 

Április 5-én a Veszprém megyei nemesi felkelő 
csapatoknál kinevezték a tisztikart. A lovasezred 
élére — gróf Zichy Ferenc főispán a fiát — ifjú 
gróf Zichy Ferenc ezredeskapitányt neveztette ki 
(másik fia: Károly főstrázsamester vagy őrnagy 
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lett a lovasezrednél). Az ezredparancsnok egyút
tal az 1. ezredeskapitányi lovasosztály parancs
noka is lett. A 2. ezredesfohadnagyi lovasosztály 
(Fejér megyeiek) élén Alapi Salamon Mihály ez
redesfőhadnagy állott. A 3. főstrázsamesteri lo
vasosztály parancsnoka: gróf Zichy Károly fő-
strázsamester volt. Segédtisztek voltak: Kotsi 
Horváth Sámuel, Zodorói Szabó György; hadbíró: 
Felsőszakonyi Szakonyi József; ezredkáplán: 
Csobrántzy Ferenc (volt Ösi plébános); ezredor
vos: Siller János (somlóvásárhelyi orvos). Első 
kapitányok voltak: Esztergomi Ignác, Kun Pál, 
Hajdenczi Hunkár Antal, Dubiczay Zsigmond, 
Kun János, Boronkay Pál. Másodkapitányok: 
Ihász Imre, Keményegerszegi Kemény Dénes, 
Sendl Pál, Hanovszky János, Csajaghy Szőke 
György, Kotsi Horváth Samu. 

A 9. sz. gyalogoszászlóalj parancsnokává Már
kus József (1763—1834. I I I . 8; Veszprém) föstrá-
zsamestert (őrnagyot) nevezték ki. A zászlóalj hat 
századának parancsnokai voltak: Kreusz, Szalkay, 
Pribék, Halász, Petkó és Martonfalvy századosok. 

Április 7-re kinevezték a csapatok orvosait is. 
A lovasezred négy századához (svadron) négy se
bészt neveztek ki. Ezek voltak: Siller somlóvá
sárhelyi orvos fősebész (ezredsebész), a peremar-
toni sebész (neve ismeretlen), Csikasz veszprémi 
sebész és Markos szentgáli sebész (chirurgus). 
Tartaléknak: Nikolides chirurgus (bármelyik he
lyett). A gyalogoszászlóaljhoz öt sebészt (chirur-
gust) választottak: Rossbach nyugalmazott zászló-
aljchirurgust (Devecserből); Mogyorósi (most 
végzett chirurgust); Nagy László volt ezredalor
vost; Mészáros pápai chirurgust és Teinzinger se
bészt." A zászlóalj fősebészévé Rossbachot ne
vezték ki. 

Közben — 1809. április lü-én az osztrák hadse
reg megkezdte a támadást közvetlenül - a 
franciákkal szövetséges Bajorország ellen. Mi
közben a bajor hadsereg is - nagy csalódást 
okozva az osztrákoknak! - - felvette a harcot a 
császári hadsereggel, fokozatosan felvonultak a 
francia főerő hadtestei is. Másnap, április 11-én 
az osztrák VII. hadtest támadást indított — az 
ugyancsak francia szövetséges — Varsói Herceg
ség ellen. Ugyanakkor az osztrák Déli Hadsereg 
(pk.: Habsburg János főherceg) VIII . és IX. had
testei Venzonénál betörtek az ugyancsak a 
Franciaországgal szövetséges Itáliai Király
ságba. A támadás tizenharmadik napján — 1809. 
április 22-én — a francia főerők Eggmühlnél sú
lyos csapást mértek az osztrák főerökre. Miköz
ben az osztrák főerők öt hadtest a Dunától 
északra, három pedig a Dunától délre — harcolva 
vonultak vissza Bécs általános irányba, az oszt
rák Déli Hadsereg továbbra is sikeresen támadott 
a Piave folyótól délnyugatra. 

A főhadszíntéren elszenvedett vereség — bá^ 
ezt ekkor még nem tudatták az ország lakosságá
val — siettette a nemesi felkelés szervezését. Áp
rilis 24-én Veszprém vármegye főispánja elren
delte, hogy a nemesi lovasezred tagjai április 24-
től — naponta 50—50 ember (a kijelölt helyek
ről) — Pápára tartoznak vonulni „mustrára" 
(szemlére). Egyidejűleg két bizottságot jelöltek 
ki lovak vásárlására. Az egyik bizottság Pápán 
ülésezett április 28—29-én Rába Boldizsár máso

dik alispán vezetésével. A másik bizottságnak 
május 1—2-án Veszprémben kellett üléseznie Bé-
sán István táblabíró elnökletével. A harmadik és 
negyedik bizottságnak Zircen kellett összeülnie a 
cseszneki járásból összeszedett lovak ügyében. A 
vármegye egyúttal bejelentette, hogy a pozsonyi 
katonai raktárból megérkezett a lovasezred szá
mára igényelt 600 nyeregszerszám (egyenként 44 
forint értékben; összesen pedig 26 400 forint ér
tékben). Nem érkezett meg viszont Pozsonyból a 
kért 100 db lótakaró és a 100 pár lovassági pisz
toly. Ezeket — mármint a lótakarókat — a veszp
rémi iparosokkal kellett elkészíttetni; míg a pisz
tolyokat az előző — 1805. évi — insurrectió óta 
Veszprémben őrzött pisztolyokból pótolták.12 

Az eggmühli csatavesztés hírére I. Ferenc csá
szár-király utasította József nádort, hogy a ma
gyar nemesi felkelő csapatokat - - elsősorban a 
dunántúli vármegyék csapatait — vonják előre 
az osztrák—magyar határt képező Lajta folyó vo
nalára, illetve Győr körzetébe. Április 27-én a 
nádor kiadta parancsát: ,,A mostoha Történetek 
mellyek Német Országban Hadaink rettenthetet
len Vitézségének nem kedveztek, ö Felségét a 
Királyt arra bírták, hogy a Magyar Felkelő Ne
mességet azonnal az Ország Határjaira szólít
sa!" A kiáltvány megállapította, hogy „Számtalan 
nehézségek miatt nem lehetett a Felkelő Serege
ket illendően felruházni és fegyverkeztetni. Most 
azonban ezen szoros szempillantásban melly a 
Nemzet függetlenségét fenyegeti, nincs többé an
nak ideje, hogy az akadályokról tanakodjunk!"1 ' 
Egyúttal a nádor elrendelte, hogy a vármegyék 
szervezzék meg a második mustrát (szemlét) a 
csapatok felett. 

Közben — április 27—28-ra — a veszprémi ne
mesi lovasezred csaknem teljes létszámban össze
gyűlt Pápán. Április 28-án a budai katonai rak
tárból megérkezett Veszprémbe, majd a csapatok
hoz 50 pár rezesszerelékű — ötnegyed latos (1 lat 
= 17,2 gr) — pisztoly.14 

Május 4-én — mivel közeledett a 2. mustra ide
je — a veszprémi lovasezred (már meglévő két 
zászlaja mellé) még két század- (svadron) zászlót 
rendelt. A szükséges négy rőf (3,12 méter) vörös 
damasztot a második alispán felesége, Fodor Zsó
fia vásárolta meg; elkészítését pedig Stróbel „Né
met Szabó" vállalta a megadott minta alapján. A 
zászló festését Hoffmann Mihály festő végezte el: 
egyik oldalára Magyarország címere, a másik ol
dalra Magyarország Patrónája került. A zászlók
ra szükséges aranycafrangokat Nagy György; a 
zászlók csúcsára szükséges rézdíszeket pedig Ajt 
József gombkötőmesterek készítették. (A zászlók 
ára 36—36 forintba került.)15 

A Pápán összpontosított Veszprém megyei ne
mesi lovasezred (680 lovas) május 6-án kapta 
meg menetparancsát. A parancs szerint első osz
lopban a Veszprém megyei 1. és 3. lovasosztá
lyok négy százada vonul: május 13. (Marcaltő), 
május 14. (Bogyoszló), május 15. (Vitnyéd), május 
16—17. (Kövesd) útvonalon. A lovasezrednek alá
rendelt Fejér megyei 2. lovasosztály a második 
oszlopban vonul fel: május 14. (Palota), május 15. 
(Veszprém), május 16. (Városlőd), május 17—18. 
(Pápa), május 19. (Szany), május 20 (Babot), má
jus 21—22. (Szentmiklós) útvonalon. A felvonu-
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lást követően a két Veszprém megyei lovasosz
tálynak Nyék, Harka, Keresztúr, Barom, Füles, 
Malomháza falvakban; a Fejér megyei lovasosz
tálynak pedig Nagy- és Kis-Cenk, Pereszteg és 
Kópháza falvakban kellett elhelyezkedni. A lo
vasezred törzse Nyéken helyezkedett volna el; az 
ezred felvevöraktára pedig Sopron volt.16 

Május 8-án Veszprém vármegye gyűlése hatá
rozatot hozott, hogy — mivel a nemesi lovasez
red már együtt volt Pápán — meg kell kezdeni a 
Veszprém megyei 9. sz. gyalogoszászlóalj felállí
tását is. A csapatok gyülekezőhelyéül Veszprém 
városát jelölték ki. Itt tartózkodott Márkus Jó
zsef főstrázsamester, akinél a gyalogság tisztjei
nek és altisztjeinek jelentkezni kellett. A közgyű
lés elrendelte, hogy sürgessék a megye iparosait 
a gyalogoszászlóalj egyenruháinak és csizmáinak 
elkészítésében.17 A következő — május 12-i — 
közgyűlés elrendelte, hogy a Veszprémben gyüle
kező 9. sz. gyalogoszászlóalj menetvonala — a 
Rába menti védőállásokba — a következő le
gyen: 1. stáció (Zirc), 2. stáció (Románd), 3. stáció 
(Győrszentmárton). Ugyanezen a napon a me
gyegyűlés ajánlatot kapott, hogy 64 gyalogos in-
surgensnek — egyenként 427 forintért — lovat 
és lovassági felszerelést vásárolnak. Egyidejűleg 
gróf Zichy Ferenc ezredparancsnok bemutatta a 
megyegyűlésnek a lovasezred lajstromát. Kérte 
ugyanakkor a vármegyét, hogy a szükséges orvo
si szerekről és eszközökről gondoskodjon. A me-
gyegyűlés megbízta Schiller tábori főorvost, hogy 
vásároljon a lovasezred számára — egy hónapra 
elegendő — gyógyszert és kötszert a pápai Nagy 
Patikából. Annak tárolására pedig kölcsönözzön 
Zsoldos János pápai főorvostól egy patikaládát. 
Sebészeti szerszámokért pedig forduljon a pesti 
egyetem főorvosához. A megyegyűlés — május 
14-i ülésén — a gyalogoszászlóaljról is gondos
kodott: felszereltek egy kétlovas társzekeret, s 
felkérték Zsoldos János pápai főorvost, hogy sze
reljen fel számukra is egy orvosi ládát a pápai ir
galmas rendi szerzetesek patikájából. 

A megyegyülés május 14-én elrendelte, hogy 
miután a — május 14-re tervezett — második 
mustra után a felkelő csapatok ellátásáról már a 
kincstár gondoskodik, a gyalogos-zászlóalj és a 
lovasezred századparancsnokai számoljanak el a 
vármegyénél a nekik május 10-ig kiadott pénzek
ről. Az insurrectió szervezésével egyidejűleg a 
megyegyűlés — a Helytartótanács május 12-i 
utasításának megfelelően — ezer gyalognapszá
most indított el (kapákkal és lapátokkal) a győri 
vár erődítési munkálataira. A napszámosoknak 
45 krajcártól 60 krajcárig (1 forint) terjedő nap
számot kellett fizetni, s mérföldenként 10 krajcár 
útiköltség járt nekik.19 

A május 14-i megyegyűlésen a veszprémi pé
kek arra kérték a vármegyét, hogy a megye fi
zesse ki nekik 3000 forintnyi tartozását. Ugyanis 
a Veszprémen átvonuló tömérdek katonaságot a 
pékek látták el eddig hitelbe. Mivel így nincs 
pénzük, nem tudnak gabonát vásárolni, s így 
fennakadások lesznek a katonaság ellátásában. A 
megye azonban legfeljebb 1000 forintot tudott 
nekik fizetni. Ezzel szemben a megye felszólította 
a gabonakereskedőket, hogy adjanak a pékeknek 
egyelőre hitelbe gabonát és lisztet. A gyors ügy

intézés érdekében a megye biztosa — Kupricz 
Mihály — azonnal lefoglalta a Veszprémben ta
lálható összes kenyérgabonát.2 0 

Május 14-én báró Andrássy János tábornok 
megtartotta a második mustrát Pápán a Veszprém 
megyei lovasezred felett. Ezt követően a lovasez
red megkezdte a — május 16-i menetterv szerint 
— felvonulását Sopron vármegyébe. A csapatok 
már menetben voltak, mikor május 17-én a budai 
katonai raktárból Veszprémbe érkezett újabb 100 
pár réz szerelékű — ötnegyed latos — pisztoly és 
100 db vas puskavessző. Másnap, május 15-én 
Andrássy tábornok a Veszprémben gyülekező 9. 
sz. gyalogoszászlóaljat is megszemlélte, annak el
lenére, hogy annak szervezése még folyamatban 
volt. A szervezés jóvoltából Veszprémben olyan 
volt a zsúfoltság, hogy Márkus ezredes kénytelen 
volt kérni a vármegyét arra, hogy a szervezés 
ideje alatt más csapatokat ne szállásoljanak el a 
városban. 

Május 19-én Márkus ezredeskapitány bejelen
tette a vármegyének, hogy — az előző éjszaka 
Andrássy generálistól kapott parancsnak megfe
lelően — másnap a 9. sz. gyalogoszászlóalj négy 
nehézszázadát Veszprémből elindítja Városlőd fe
lé. A két könnyűszázad azonban még a városban 
marad. A zászlóaljat még aznap felsorakoztatták 
a városon kívül, felolvasták előttük a haditörvé
nyeket, feleskették őket, majd útnak indították 
Herend, Városlőd felé. 

Május 20-án Veszprém városában tetőzött a 
csapatok átvonulása. A nap folyamán a városon 
át vonult a Somogy megyei nemesi lovasezred 
Baranya megyei százada 220 lovassal. Az átvo
nuló csapatok és a közelben állomásozó csapatok 
teljesen felélték a Veszprémben lévő katonai 
élelmiszer-raktárak készleteit. A raktár adatai 
szerint május 16-án a városban állomásozó 6. sz. 
Blankenstein-huszárezrednek 324 porció zabot és 
324 porció szénát, 18-án a Kádártán és Rátóton 
pihenő katonaság részére 260 porció zabot és 260 
porció szénát, a Márkon összpontosított csapatok 
számára pedig 250 porció szénát, május 20-án a 
Barnagon lévő csapatoknak 100 porció szénát, 
május 21-én pedig a Veszprémben összpontosított 
tüzéreknek és a 7. sz. Lichtenstein-, valamint 5. 
sz. Ott-huszárezredeknek 207 porció szénát adtak 
ki. A raktárból a kenyér annyira elfogyott, hogy 
május 20—21-én a Baranya megyei lovasság már 
Pápáról igényelt kenyeret Veszprémbe. A szállí
tásokkal kapcsolatos zűrzavar május 20-án tető
zött Veszprémben. A nap folyamán Zala várme
gye kérte Veszprém megyét, hogy a katonaság 
által Monostorapátiban önkényesen lerakott 6000 
zsák kincstári zabot — a tárolási nehézségek mi
att — Veszprém megye szállíttassa a tapolcai ka
tonai raktárba. Veszprém megye elutasította a 
kérést. Mivel Fejér megye sem szállít semmit Pa
lotánál tovább, Veszprém megye — amely amúgy 
is agyon van terhelve katonai fuvarokkal — nem 
szállít Zala megye területén Monostorapátitól Ta
polcáig. 

Május 20-án — az előző este Veszprémből elin
dított — 9. sz. gyalogos-zászlóalj négy nehézszá
zada elérte Kislődöt. A zászlóalj a nap folyamán 
Kislődön pihent. Márkus ezredes innét menesztett 
levelet Veszprém vármegyéhez. Leírta, hogy a 
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gyors elvonulás miatt a zászlóaljnál sok a hiá
nyosság. A legsürgősebb kérései: egy zászlóalj
főorvos és három alorvos; seborvosi láda; pén
zesláda (mindkettőhöz egy-egy ponyvás társze
kér, két-két hámos lóval). Kérte, hogy a megye 
mindig négy napra előre gondoskodjon kenyér
ről. Udvardy Pál főhadnagyot, a zászlóalj szám
tartóját megbízta, hogy a megyétől vegye át a 
május 21—24-i kenyérporciókat. Bejelentette, 
hogy azért vonult Kislödre, mert Városlőd tömve 
van sorkatonasággal. Miután azok másnap elvo
nulnak, a zászlóaljat május 22-én Városlődre ve
zényli. Levelének záradékában megjegyezte, 
hogy a csapatok eddig jól viselték magukat, s re
méli, hogy később sem lesznek problémák.2 3 

Május 21-én — József nádor május 18-i utasí
tásának megfelelően — Veszprém vármegye is 
megszervezte a hadműveleti időkre — a megyei 
közgyűlést helyettesítő — Permanens Deputációt 
(Állandó Bizottságot). Elnökévé Kun László első 
alispánt nevezték ki; tagjaivá: Zsolnay Dávid с 
püspököt, gróf Eszterházy Imre főprépostot, Ne-
deczky kanonokot, továbbá Bésány István, Illyés 
Miklós, Ányos Ignác, Bezerédy György, Simoga 
György, Jursich János, Balassa Ignác, Hanovszky 
János, Rohonczy János és Kelemen Pál tábla- és 
főbíró urakat. Az Állandó Deputáció első tényke
dése az volt, hogy eleget téve Márkus ezredes 
kérésének, a gyalogos-zászlóalj főorvosának ki
nevezték Rossbach seborvost (aki azelőtt a 34. sz. 
Davidovich-gyalogezrednél volt már seborvos), 
alorvosokul pedig a veszprémi Halassy Jánost, 
Granert és Pongráczot jelölték ki.24 

Május 22-én Veszprém vármegye még vásárolt 
a megyei lovasezrednek 246 lovat (177 forintos 
átlagáron, összesen 43 626 forintért). Ugyancsak 
a lovasezrednek vásárolt még 11 db társzekerek 
alá való és málhás lovat, összesen 2178 forintért. 
Időközben ugyanis a Veszprém megyei lovasez
red — amely május 17—22. között Téten állomá
sozott — május 25-re visszatért Pápára, s az Al
sómezőn szálltak táborba. Itt adták át az ezred
nek május 24-én az utólag igényelt 800 db -
egyenként öt láb (1,5 m) hosszú karót, melyekhez 
lovaikat kötözhetik. (A karókat a szentgáli félne
mesekkel, ún. agilisekkel készíttették el.) Mivel a 
lovasezrednél még mindig hiányzott 139 db csákó 
és 61 db mente, a gyalogoszászlóaljnál megma
radt anyagból 12 röf vörös és 60 röf kék posztót 
Pápára szállították (ehhez vásároltak még 18 rőf 
vörös és 35 röf kék posztót), ahol a helybeli ipa
rosokkal sürgősen megvarratták azt. Május 26-án 
a Veszprém megyei lovasezred Pápáról Somlyó
vásárhelyre vonult. Itt adták át a lovasezrednek 
a megye által még utólag vásárolt 45 lovat. Ezek
kel látták el a gyalogságtól átkéretőzött insur-
genseket. Kiderült a végén, hogy 33 ló is elég lett 
volna. Ugyanis a lovassághoz átjelentkezők kö
zül sokan — így pl. Csajágról, Dégről, Kajárról, 
Tapolcafőről stb. — nem jelentek meg. Ugyanak
kor néhányan — pl. Palotáról Ihász Péter, Sülé 
János pedig — azért nem kaptak lovat, mert 
,,igen alacsony és gyenge gyerkőcöknek találtat
tak, e mellett ki szabó, ki más mesterlegény lé
vén, még soha lovon sem ültek, és lóval nem bán
tak", így csak 12 vámosi, 8 balhási, 3 veszprémi, 
2 vázsonyi, valamint 1—1 palotai, dégi, cseszne-

ki, bozsoki, varsányi, mencshelyi és szentgáli 
volt gyalogos kapott vármegyei ingyenlovat.2 

Közben — május 25-re — a 9. sz. gyalogos
zászlóalj is megérkezett Pápára. Itt derült ki, 
hogy a zászlóaljból 15 embernek csak egy öltözet 
fehérneműje van, s váltása nincs. Ráadásul mind 
a 15 ember már teljesen elférgesedett. Ezért mind
annyian eltávozást kértek, hogy hazamehessenek 
váltásért. Márkus ezredes nem adott nekik eltá
vozási engedélyt, mert így ,,nemsokára a fél se
reg fehér ruháját elvetné, hogy a hazabocsájtásra 
a többiekhez képest igaz jussuk lehetne!" Mivel 
így az egész zászlóaljat az eltetvesedés fenyeget
te, a megyei Állandó Deputáció utasította Német 
Jakab adószedőt, hogy sürgősen vásároljon tizen
öt váltás fehérneműt, s küldje a zászlóalj után.26 

Május 29-re befejeződött a 9. sz. nemesi gyalo
goszászlóalj felszerelése a budai katonai gazdasá
gi hivataltól. A vármegye az alábbi felszerelést 
és ruházati anyagot vette át (ügyintéző Krausz 
kapitány): 
994 emberre való dolmány, 
mellény, nadrág, csákó 
csináltatásának ára: 
a fentiekhez való 
zsinór ozások: 
1200 csákó, 
1085 borjútarisznya: 
100 dolmány, mellény, 
nadrág: 
1000 köpönyeg 
64 ruhásláda 
33 fegyveresláda 
10 puskaporoshordó 
töltényeknek: 
mindezek fuvarozása Budáról 

1474 forint 26 krajcár; 

795 forint 12 krajcár; 

288 forint 17 krajcár; 

131 forint 40 krajcár; 
320 forint 50 krajcár; 
739 forint; 
165 forint; 

15 forint; 

959 forint; Veszprémbe: 
Krausz kapitány ügyintézési 
díjai: 529 forint; 
baltákért: 635 forint; 
600 doboz csizmakenöcsért: 180 forint; 
pénzesládáért: 52 forint; 
a zászlóért: 132 forint; 
Kuncsik Ferenc zászlóalj 
fődobosnak foglalópénz: 125 forint; 
a hat század 12 dobosának 
foglalópénz: 120 forint. 

Május 31-én a 9. sz. gyalogos-zászlóalj négy 
nehéz százada az alábbi erőkkel rendelkezett: 

1. század (pk.: Pribék százados): 156 gyalogos. 
(1 kapitány, 1 főhadnagy, 2 alhadnagy, 2 strázsa
mester, 12 káplár, 2 dobos, 1 ács, 135 közember.) 
Ezek közül öt embert egészségügyi okokból rövi
desen leszereltek. 

2. század (pk.: Halász százados): 161 gyalogos 
(tisztek—altisztek mint fentebb; 128 közember); 

4. század (pk.: Petkó százados): 160 gyalogos 
(tisztek—altisztek mint fentebb; 124 közember); 

3. század (pk.: Martonfalvay százados): 158 
gyalogos (tisztek—altisztek mint fentebb; 125 
közember). 

Május 31-én Metséry tábornok utasítására a 9. 
sz. gyalogoszászlóalj Pápáról Marcaltöre mene
telt, s ott foglalt állást a Marcal és a Rába átkelő
jében. Az eddig Veszprémben maradt 5. és 6. szá
zadok (parancsnokok: Krausz és Szalkay százado
sok) itt érték utol a zászlóaljat. Márkus ezredes 
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— június 4-én a megyei Állandó Deputációhoz 
írott jelentésében megemlítette, hogy egyre több 
a szökés a zászlóaljtól: ,,De ugyan innént még 
számosabban szabadság nélkül haza szöknek.' 
Az ezredes kérte a vármegyét, hogy a szökevé
nyeket szedessék össze, s figyelmeztessék őket, 
hogy ellenkező esetben a haditörvények értelmé
ben szökevényeknek tekinti őket. 

III. HARCOK A FRANCIA 
ITÁLIAI HADSEREGGEL 
NYUGAT-DUNÁNTÚLON 

ÉS VESZPRÉM MEGYÉBEN 
(1809. május 29—június 13.) 

Az 1809. április 22-i eggmühli csatavesztés 
után az osztrák hadsereg főeröi a Duna északi 
partvidékére vonultak vissza, s védtelenül hagy
ták Bécset. A francia hadvezetés kihasználva ezt, 
május 13-án támadást intézett Bécs ellen, s jelen
téktelen harc után elfoglalták az Ausztriai Csá
szárság fővárosát. A francia hadsereg főerői 
május 18—21. között Bécstől északra átkeltek 
a Dunán, s hídfőt alakítottak ki Aspern és 
Esslingen faluk között. Május 21-én délután az 
osztrák hadsereg váratlanul megtámadta a híd
főben összetorlódott francia hadtesteket, s több 
mint 24 órás véres harcban, május 22-én estére 
a francia csapatokat visszaverték a Duna déli 
partjára. 

A május 22-i asperni csata napján a francia 
Itáliai Hadsereg V. hadteste (pk.: Macdonald 
marsall) Grazig vetette vissza az osztrák Déli 
Hadsereget, annak IX. hadtestét, míg VIII . had
testét Tirolba szorította. 

Az asperni osztrák győzelem után az oszt
rák—magyar hadsereg főparancsnoksága és a 
magyar nemesi felkelés vezetői azzal áltatták 
a magyar nemesi felkelő csapatokat, hogy a 
továbbiakban komolyabb harcokra már nem 
kerül sor. Bár Bécs a francia hadsereg kezére 
került, a franciák nem mozdulhatnak ki Bécs kör
zetéből addig, míg — Bécstől északra — a Mor
va-mezőn ott összpontosul az osztrák—magyar 
hadsereg főereje: nyolc hadtest (160 ezer em
ber és 450 ágyú). Ezért a gyülekező nemesi fel
kelő csapatok hadműveleti feladata továbbra is 
az, hogy záróvonalat alakítsanak ki a Rába, a 
Marcal és a Zala folyók vonalán. Az 1809. má
jus 17-én Budán kiadott ,,Dislocatio Insurrec-
tionalis Militia" (,,Az Insurrectionalis Katonaság 
Elhelyezkedése") szerint ekkor Győrnél csak a 
Pest és a Vas megyei nemesi lovasezredek össz
pontosultak. Győrtől délre gyülekezett a Sopron 
vármegyei lovasosztály, a Vas megyei 6. és 5. 
gyalogoszászlóalj. Ennek a csoportosításnak a 
déli szárnyán — Tét, Szemere, Gyömrő, Gyarmat 
és Szerecsen falvakban — összpontosult a Veszp
rém megyei lovasezred 1. és 2. (veszprémi) lo
vasosztálya (680 lovas), valamint a lovasezred 
3. (Fejér megyei) lovasosztályának 419 embere. 
A lovasezred parancsnoksága Tét faluban állo
másozott. 

Ettől délre — már Veszprém vármegye terü
letén — három nemesi lovasezred és egy gya
logoszászlóalj gyülekezett: 

— Malomsok, Marcaltő, Csíkvánd, Takácsi és 
Vaszar falukban a nógrádi nemesi lovasezred 
állomásozott (398 Nógrád megyei, 357 Bács me
gyei és 287 Jászkun kerületi lovassal); az ezred
törzs Marcaltőn települt; 

— Mezőlak, Acsád, Kéttornyúlak, Nyárád fal
vakban és Pápán összpontosult a Zala megyei 
lovasezred hat lovasszázada (900 lovassal); ez
redparancsnoksága Mezőlakon volt; 

— a Zala megyei 8. sz. gyalogoszászlóalj hat 
százada (Zala megye 1124 főnyi és Somogy me
gye 48 főnyi gyalogosával) Csögle, Vat, Ber
zseny, Tüskevár falvakban táborzott. (Zászlóalj 
parancsnokság: Csöglén.) 

— Vecse, Nagy- és Kis-Alásony, Kis- és Nagy-
szőllős, Dóba, Devecser és Somlóvásárhely fal
vakban a somogyi lovasezred gyülekezett: So
mogy vármegye 528, Tolna vármegye 176, Ko
márom vármegye 226 és Baranya vármegye 220 
lovasával. Ez ezredparancsnokság Vecsén te
lepült. 

A csapatok — az egész insurrectióhoz ha
sonlóan — nagyon silány módon voltak felfegy
verezve. A zalai 8. sz. gyalogoszászlóalj pa
rancsnokának, báró Ghyllány János ezredesnek 
jelentése (1809. május 17.) szerint: „Fegyvereink
nek nagyobb része hiányos lévén, azoknak amint 
csak tudhatták volna is, hasznát nem vehették." 
Hasonló volt a helyzet a lovasságnál is. A zalai 
lovasezred egyik tisztje — Hertelendy Károly 
századoskapitány — írta emlékirataiban: ,,De mi 
zalaiak, posztó, pakrócz, nyereg és szerszám, 
egyenruhák és fegyverekhez alig jutván, má
jus 1-én kékre festett inges-gatyás, de a haza 
védelmére készséggel összesereglett nemeseink
kel valánk kénytelenek, sokan csak csákányok
kal kiindulva és a Marczal folyó hosszában, 
szegvári, vati, kiscelli, marcaltői vonalban ott 
állani. Pápa környékét két lovasezredünk fog
lalván el, itt június 10-ig . . . fegyvergyakorlás
ban tölténk a szolgálat mellett is időnket."2 9 

Május közepén és második felében még való
ban azt hitték, hogy a nemesi felkelő csapatok 
csak záróvonalat alakítanak ki a Rába, Marcal 
és Zala folyók mentén. Fő feladatuk is legfel
jebb a francia ügynökök átszivárgásának meg
akadályozása. Erre egyébként a megye nemesi 
lakosságát is felhívták. Kun László, Veszprém 
vármegye első alispánja — a megyei Permanens 
Deputatio elnöke — 1809. május 15-én nyomta
tott körlevelet adatott ki ez ügyben. Felhívta a 
figyelmet, hogy igazoltassák és figyeljék a fran
cia (és a franciákkal szövetséges) ügynököket, 
akik ,,az együgyű köznépet az ellenség maga
viselete felől kedvező hízelkedésekkel ámítják, 
és azzal elhitetni iparkodnak, hogy az ellenség 
az országba beütvén a köznéppel kémélve fog 
bánni; és kivált, hogy ha ki magát ellene nem 
szegezi, annak vagyonja bátorságban marad, 
hogy továbbá, amit serege megeszik, iszik, an
nak árát kész és pengő pénzzel ki fogja fizetni". 
A körlevél bejelentette, hogy minden ilyen sze-
ményt — mint az ellenséggel cimborálót — le 
kell tartóztatni. ,,Tilalmaztatik végre az is, hogy 
az országba beküldött francia, bavarus (bajor, 
Sz) és más ellenséges hadifoglyokkal, kik az 
köznéppel szóbeszédbe ereszkedni, s azt hol ígé-
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retekkel, hol ijesztésekkel csábítani tapasztal
tatik, senki magát tarsalkodasba ne avassa; söt 
ha ezen hadifoglyokat késérő fegyveres népek, 
a foglyok számához képest kevesen volnának, 
mind az a köznéppel való szabadabb társalkodás-
nak, mind az elszökhetésnek is meggátolására, 
segéd kísérő személyeket is azokhoz adni kell, 
a gyanús utazók pedig kéz alá vétetvén, Veszp
rémbe a Nemes Vármegye Házához jó őrizet 
alatt késért'essenek." 

A Bécs ellen felvonuló francia hadsereg IV. 
hadtestének Lasalle-könnyűlovas-hadosztálya már 
1809. május 12-én — a Bécs, Brück, Moson
magyaróvár közti úton — benyomult Magyaror
szágba. A május 21—22-i — osztrák győzelem
mel végződő — asperni csata után József ná
dor — Győr körzetéből — a Pest megyei ne
mesi lovasezredet Brück irányába, a Veszprém 
megyei nemesi lovasezredet pedig Sopron álta
lános irányába vezényelte a francia csapatok el
len. A két nemesi lovasezred harc nélkül nyo
mult előre, ugyanis a francia lovashadosztály 
már visszavonult Bécs irányába. 

Ugyancsak az asperni csata napján — május 
22-én — Károly főherceg generalisszimusz, az 
osztrák haderő főparancsnoka utasította János 
főherceget, az osztrák Déli Hadsereg parancs
nokát, hogy a Grazba visszavonult IX. hadtes
tével kezdje meg a visszavonulást a Graz, Szent
gotthárd, Körmend, Jánosháza, Tüskevár, Pápa, 
Győr útvonalon Pozsony, illetve a Morvamező 
felé, és ott csatlakozzon a fősereghez. Ugyan
akkor a hadsereg Tirolba visszavonult 
VIII. hadteste is törjön ki Tirolból, s a fenti 
útvonalon ugyancsak csatlakozzon a Bécsöl 
északra összpontosított császári főerőkhöz. A IX. 
hadtest visszavonulásának biztosítására Károly 
generalisszimusz parancsot adott ki József nádor
nak, hogy az Andrássy-lovasdandárt azonnal ve
zényelje Körmend körzetébe. József nádor azon
nal továbbította a parancsot. Ennek megfelelően 
Andrássy János tábornok utasította a Fertőtől 
északra (Brucknál) összpontosított Pest megyei 
lovasezredet, hogy 1. ezredeskapitányi és 2. ezre-
desfőhadnagyi-lovasosztályaival vonuljon azon
nal Sárvárra, 3. föstrázsamesteri lovasosztályá
val pedig Rábahídvégre. Ugyanakkor a Sopron
nál biztosító Veszprém megyei nemesi lovas
ezred is parancsot kapott, hogy mindhárom lo
vasosztályával vonuljon Körmendre. A Pest me
gyei 2. sz. gyalogoszászlóalj pedig arra kapott 
parancsot, hogy három századával és két ágyús 
üteggel alakítson ki záróvonalat - a Zala és 
a Marcal közti átjárónál, Sümeg és Tűrje között. 
A parancs értelmében a csapatok május 26—30. 
között elfoglalták kijelölt új védelmi körzetei
ket. A Grazból hátráló osztrák—magyar IX. had
testet biztosító csapatok felvonulásával egyide
jűleg gondoskodni kellett a visszavonuló had
test élelemmel és takarmánnyal való ellátásáról 
is. Május 24-én a Budai Királyi Életes Ház (élel
miszer-raktár) 2000 bécsi mázsa (1000 métermá
zsa, Sz) lisztet és 6000 pozsonyi mérő (kb. 3,750 
ezer liter) zabot indított el Körmendre. Ezzel 
egyidejűleg ugyancsak a budai katonai rak
tárakból — Fehérváron és Veszprémen át Sü
megre is elindítottak 4000 bécsi mázsa (2000 

métermázsa, Sz) lisztet és 10 ezer pozsonyi mérő 
(6,250 ezer liter) zabot. A Sümeg felé vonuló 
szállítmányból 1161 zsák zab Veszprémben a 
szállítmányból lemaradt, mivel Veszprém vár
megye — a nagy katonai átvonulások miatt — 
nem tudott szekereket adni. Május 23—26. kö
zött Veszprém városa valóban zsúfolva volt kato
nai alakulatokkal: a városban összpontosult az 
5. sz. varasdi és 9. sz. péterváradi határőrezred, 
az 51. sz. Splényi-gyalogezred, a 6. sz. Lichtens
tein- és 1. sz. Császár-vértesezred több alakula
ta, a Tolna megyei insurgens lovasság, egy tüzér
egység, a 21. sz. szekerészosztag, egy egészség
ügyi század és a Valdeck-vezetési törzs (General 
Stab Valdeck) stb. :w 

Május 28-án az osztrák Déli Hadsereg IX. had
teste megkezdte Grazból a visszavonulást Kör
mend irányába. A francia főparancsnokság fel
derítése észlelte az osztrákok hadmozdulatát, s 
ezért azonnali ellenintézkedést tett. Május 28-án 
Napóleon bécsi főhadiszállására rendelte a fran
cia II., I II . és IV. hadtestek parancsnokait. Ezen 
hadtestek részeiből egy hadtestcsoportot alakí
tottak ki Lauriston tüzérségi tábornok parancs
noksága alatt. A Lauriston-hadtestcsoport had
műveleti feladata volt, hogy Wiener Neustadt 
körzetéből Sopron, Csorna, Kőszeg, Szombathely, 
Sárvár, Pápa általános irányba előnyomulva, 
kezdje meg a támadást Magyarországon. A had
testcsoportnak elő kellett készíteni a további 
hadműveleteket a francia—olasz Itáliai Hadsereg 
II., V. és VI. hadtestei számára. Ezt követően a 
hadtestcsoportnak az Itáliai Hadsereg (északi) 
bal szárnyára kellett csoportosulnia. 

A Lauriston hadtestcsoport az alábbi erőkből 
állt: 

a bádeni német gyalogoshadosztály három 
ezrede és egy zászlóalja (összesen: 13 gyalogos
zászlóalj, kb. 8600 gyalogossal), 

az 1. Montbrun-könnyűlovas-hadosztály 1. 
Pajol-lovasdandárának 7. huszárezrede és 2. 
Jacquinot-lovasdandárának 1., 2. lovasvadász
ezredei (kb. 1100 lovas), 

— 4. Colbert-könnyűlovasdandár 7. és 20. lo
vasvadászezredei (kb. 600 lovas)." 

A Körmend felé hátráló osztrák magyar IX. 
hadtestet (pk.: Habsburg János főherceg lovas
sági tábornok) nyugat—délnyugat—déli irányok
ból a francia Itáliai Hadsereg V. (Macdonald) 
hadtestének 1. (Grouchy) dragonyoshadosztálya 
fenyegette. 

Május 31-én az osztrák—magyar IX. hadtest 
még Szentgotthárdon pihent, mikor a délutáni 
órákban a francia Lauriston-hadtestcsoportnak 
alárendelt 4. (Colbert) könnyűlovasdandár 7. és 
20. lovasvadászezredei benyomultak Szombat
helyre. Mivel a francia lovasság folytatta elő-
nyomulását a várostól délre, a délutáni órákban 
harcba vetették Körmendről az Andrássy-dandár 
Veszprém megyei lovasezredét, melyet megerő
sítettek a 2. sz. József-huszárezred (pk.: Geramb 
ezredes) egyik osztályával (két század) és a 19. 
sz. Alvinczy-gyalogezred III . zászlóaljával (pk.: 
Barthélémy százados). A veszprémi lovasezred 
egyik előrevetett lovasszázada (pk.: Hunkár An
tal századoskapitány) a rádóci erdőknél francia 
lovas felderítőkkel találkozott össze. Hunkár — 
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május 31-én éjszaka Rádóczon keltezett jelen
tése szerint — a veszprémi lovasok ,,néhány 
csapatokban egész robogással utánok (ti. a fran
ciák után, Sz) estek".3 2 A francia lovasok meg
futamodtak, mire a veszprémi lovasszázad a 
Szombathelytől 12 km-re délre lévő Sorokpolány 
faluig üldözte őket. Itt azonban a veszprémiek 
nagy létszámú francia lovasságba ütköztek. A 
túlerő láttán Hunkár századoskapitány vissza
vonulót fúvatott, mire a veszprémiek lettek az 
üldözöttek, ugyanis a francia lovasság most a 
veszprémi lovasszázadot üldözte csaknem Kör
mendig. 

Június 1-én hajnalban — miközben az And-
rássy-lovasdandár záróvonalat igyekezett kiala
kítani Körmend és Sárvár között — az osztrák 
IX. hadtest folytatta visszavonulását Szentgott
hárdról Körmend felé. Mivel a reggeli órákban 
nagyobb francia lovas erők nyomultak előre 
Szombathelyről déli irányba, a Veszprém megyei 
lovasezred parancsnoka több lovasszázadát ve
tette harcba Körmendtől északra. A Nagy Ignác 
századoskapitány parancsnoksága alatt álló lo
vasszázad egyik része — Simonsits főhadnagy és 
Eckler hadnagy vezetése alatt — Pusztadarócnál 
francia lovasfelderítőkkel csapott össze. A lövöl
dözés hallatára — ,,amely egész a táborunkig 
hallatszott" (írta jelentésében Zichy Ferenc ezre
deskapitány) — a Veszprém megyei nemesi lo
vasezred parancsnoka, Zichy ezredeskapitány 
Ihász századoskapitány lovasszázadát indította az 
előrevetett osztag segítségére. Az előnyomuló 
lovasszázad — melynek nyomában a Kemény 
századoskapitány parancsnoksága alatt álló lo
vasszázad is előnyomult — benyomult Egyhá-
zasdaróc faluba, ahol éppen francia lovaskato
nák rekviráltak élelmet és takarmányt a lakos
ságtól. A három századoskapitány úgy döntött, 
hogy az egyik lovasszázad frontálisan rohamozza 
meg a faluban tartózkodó franciákat, a másik két 
lovasszázad pedig megkerüli a falut, s elvágja a 
francia lovasság visszavonulásának útját. Ihász 
századoskapitány lovasszázada — amely zömé
ben Fejér vármegyei felkelőkből állott — azon
ban túl gyorsan tört be frontálisan a faluba, 
még mielőtt a másik két század megkerülhette 
volna a falut. így a francia katonák lóra kaptak 
és elmenekültek. A francia lovasvadászokat 
Ihász és Kemény századoskapitányok lovasszá
zadai Kisunyomig üldözték. A veszprémi lovasok 
néhány lemaradozó franciát utolértek. Ezek kö
zül egy francia őrmestert Ihász százados vá
gott le lováról. A másik két század 23 főnyi 
elővédje — melyet Fodor Dániel káplár (tize
des) vezetett — Kisunyom faluban 80 francia lo
vast talált. A magyar lovasok olyan váratlanul 
csaptak le rájuk, hogy a franciák megfutamod
tak. (Ezért a tettéért Fodor káplár, utóbb János 
főhercegtől ezüst vitézségi érdemérmet kapott.)33 

Az Andrássy-dandár megjelenésére a francia 
4. (Colbert)-könnyülovasdandár elővédjei június 
1-én kiürítették Szombathelyt, s Kőszegig vonul
tak vissza. A veszprémi lovasezred két százada 
— Hunkár és Ihász századoskapitány parancs
noksága alatt — és a 2. sz. József-huszárezred 
lovasosztálya a visszavonuló franciák nyomában 
bevonult Szombathelyre. Június 1—2-án a veszp

rémi lovasezred Szombathelytől északra kialakí
tott záróvonala előtt nyugalom volt. A nyuga
lom tovább tartott június 3-án és 4-én a nap fo
lyamán. Június 4-én este 22 órakor a Szombat
helyen összpontosított Veszprém megyei nemesi 
lovasezred két lovasszázaddal harcfelderítést 
hajtott végre (Demin és Hunkár századoskapitá
nyok parancsnoksága alatt) Rohonc (ma: Rech-
nitz) falu felé. Ezzel egyidejűleg Ihász százados
kapitány lovasszázada, s a 2. sz. József-huszár
ezred egyik százada (pk.: Kratochwill százados) 
Söpte falu felé nyomult előre. Alig hagyták el 
a város északi szélét, mikor a németgencsi (ma: 
Gencsapáti) erdőben francia elővédekre bukkan
tak. Mivel a felderítő lovasegységeknek paran
csuk volt, hogy a franciákkal ne bocsátkozzanak 
harcba, visszavonultak Szombathelyre.34 

Június 5-én — miközben Mosonmagyaróvár
tól Sárvárig csak szórványos felderítőtevékeny
ség folyt mindkét fél részéről — délelőtt 9 óra
kor a Lauriston-hadtestcsoport Kőszegen összpon
tosított erői nagy erejű csapást mértek Szombat
hely irányába, hogy szétzúzzák a Körmenden pi
henő osztrák IX. hadtestet fedező Andrássy-lo-
vasdandár (nyugati) bal szárny erőit. 

Az első francia támadó hullámot — a német
gencsi erdő és Söpte falu vonalában védő — 
2. sz. József-huszárezred lovasosztálya és a 
Veszprém megyei lovasezred 2. lovasszázada he
ves tűzharcban visszaverte. A tűzharc egész dél
után 13 óráig elhúzódott. A tűzharc közben ki
bontakozó lovassági összecsapásokban különösen 
kitüntette magát a Veszprém megyei lovasezred
ből — a Dubniczay századoskapitány századában 
szolgáló — Csók Ferenc közvitéz (a veszprémi 
káptalan költségén kiállított legény) és a 2. sz. 
József-huszárezredbéli Biró János közhuszár. Bi-
ró János ugyanis egy alkalommal a francia lo
vasok közé vágtatott, s mikor a franciák körül
fogták, Csók Ferenc nyargalt a segítségére. Csók 
Ferenc kardcsapásaival súlyosan megsebesített 
egy franciát, s mikor a vagdalkozásban eltört 
a kardja, a sebesült francia kardját ragadta fel, 
s azzal vágta ki a bekerítésből bajtársát, Biró 
János közhuszárt. A nap folyamán vívott harc
ban a magyar csapatoknak veszteségei nem vol
tak, csak egy lovukat lőtték le a tűzharc so-
ran.35 

Június 5—6-án Sopron körzetéből egyre na
gyobb francia erők bontakoztak szét keleti és 
délkeleti irányokba. A francia VI. Hadtest (pk.: 
Paul Grenier altábornagy) Seras-, Durutte- és 
Severoli-gyalogoshadosztályai, valamint a fran
cia II. hadtest (pk.: Baraquay d'Hilliers altábor
nagy) Pachtod-gyalogos- és olasz testőrgyalogos
hadosztályai. A gyalogos csapatok előtt a Col-
bert-dragonyosdandár, a Montbrun-könnyűlovas-
és Sahuc-könnyűlovas-hadosztályok előrevetett 
osztagai szinte minden ponton elérték a Rába 
folyó vonalát. Június 6-án a Győr körüli sán
cokban, valamint a Rába keleti partvidékén álló 
magyar nemesi csapatok soraiban állandó volt a 
riadókészültség. A francia VI. és II . hadtestek 
előnyomulása a Rába északnyugati térségében 
azzal a gyanúval töltötték el az osztrák had
vezetést, hogy a franciák esetleg Marcaltőnél 
akarnak erőszakos átkelést végrehajtani a Rá-
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bán, hogy ezzel elvágják egymástól a Győr
nél összpontosított magyar nemesi felkelő csapa
tokat és a Körmenden még mindig feltöltés alatt 
álló osztrák IX. hadtestet. Ezért János főherceg 
június 6-án este parancsot adott a IX. hadtestnek 
a további visszavonulásra — Jánosházán és Tüs
keváron át — Pápa irányába. A hadtestet — jú
nius 1—6. között — 19 ezer főről az oda irányí
tott újoncokkal 22 708 emberre töltötték fel. 
A parancsnak megfelelően, június 7-én a IX. 
hadtest megkezdte visszavonulását, s a nap vé
gére elérte Bérbaltavár körzetét. A hátráló had
testet — a Colloredo-, Frimont- és Jellasics
hadosztályokat — délnyugati irányból (a francia 
V. hadtest Grouchy-dragonyoshadosztálya ellen) 
az Attems ezredes parancsnoksága alatt álló 
harccsoport biztosította nyolc gyalogos- és egy 
huszárszázaddal. Ugyanakkor északról (a fran
cia Lauriston-hadtestcsoport ellen) továbbra is a 
Geramb-harccsoport — a Veszprém megyei ne
mesi lovasezred három osztálya, a 2. sz. József
huszárezred egy osztálya, valamint a 19. sz. Al-
vinczy-gyalogezred I I I . zászlóalja — biztosítot
ta a IX. hadtestet. 

Június 7-én délelőtt 11 órakor a francia Itá
liai Hadsereg V. (Macdonald)-hadtestének 1. 
(Grouchy)-dragonyoshadosztálya (az olasz Ki
rálynő-, valamint a francia 7. és 30. dragonyos-
ezredekkel) csapást mért az Andrássy-dandár 
biztosítási vonalára. A fő csapást Szombathely 
irányába mérték, s a Geramb-harccsoportot a vá
ros északi széléről a várostól délre folyó Perint-
patak mögé vetették vissza. A visszavonulás biz
tosítására egy század József-huszár, valamint a 
veszprémi lovasezred egyik lovasosztálya (Ihász 
és Hunkár századoskapitányok parancsnoksága 
alatt) maradt vissza a városban. A magyar lo
vas utóvéd a város központjában, a vármegye
ház, illetve a püspöki székesegyház előtti téren 
kísérelte meg ellenlökéssel visszavetni az elő
nyomuló francia lovasságot. Amint a franciák a 
közeli utcákból kibontakoztak, az insurgensek 
és a huszárok nagy ordítással rájuk rontottak, 
és megfutamították a francia előre vetett oszta
gokat. Az első összecsapásban a magyar lova
sok 12 francia katonát elfogtak. A lovassági 
harcban — mint azt Hunkár Antal emlékira
taiban leírta — ő egy sárga lovon nyargaló fran
cia tiszttel csapott össze. Már vagy három-négy
szer egymásra rohantak, mikor Hunkár — Ked
ves nevű — lova hirtelen félreugrott. Hunkár 
bal sarkantyúba kapta lovát és kardjával a fran
cia tiszt arcába vágott, mire az vérbe borult 
arccal elmenekült. Ezt látva, egy francia köz
ember rontott Hunkárra, de egy Sándor Pál nevű 
legény a franciát levágta. Hunkár visszaemléke
zése szerint a magyar csapatokra lelkesítöleg 
hatott, hogy a házak nyitott ablakaiból a város 
hölgyei tapssal köszöntötték a harcoló huszá
rokat és insurgenseket.36 Az utcai harcban kü
lönösen kitűnt (a pápai járásból való) Berenczky 
Márton őrmester, aki két, francia fogságba esett 
bajtársát (Gerecs Mihályt és Kiss Mártont), va
lamint egy Varga István nevű közhuszárt kivá
gott a franciák közül, s három francia lovat zsák
mányolt. 

Az utcai harcok során egy francia tiszt és kb. 
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ötven francia katona elesett; tizenöt emberük és 
harminc lovuk fogságba került. A Geramb-harc
csoport vesztesége: három huszár elesett, kilenc 
huszár pedig sebesülten fogságba esett. A veszp
rémi lovasezrednek veszteségei nem voltak. Az 
utcai csatározások ideje alatt Geramb ezredes fo
kozatosan visszavonta csapatait a várostól 11 km-
re délre folyó Sorok patak mögé. Ezt követően a 
kisunyomi völgyben fejlődtek harcrendbe a ma
gyar csapatok. A harccsoport ebben a harcrend
ben állt június 7-én este 20 órától június 8-án 
hajnali 5 óráig.37 A szombathelyi francia támadás 
hírére János főherceg már június 7-én este paran
csot adott a IX. hadtestnek a további visszavonu
lásra. Miközben a hadtest hadosztályai lépcsőze
tesen megkezdték a visszavonulást Jánosháza irá
nyába, június 8-án hajnali 5 órakor a Geramb-
harccsoport is parancsot kapott a visszavonulás
ra. A harccsoport Rábahídvégre vonult vissza, 
ahol találkoztak a 19. sz. Alvinczy-gyalogezred 
egy másik zászlóaljával, valamint a 2. sz. József
huszárezred főerőivel. Miközben Rábahídvégnél 
nagy nehézségekkel folyt a csapatok átkelése a 
Rábán (ugyanis a visszavonuló IX. hadtest a Rá
bán átívelő hidat előzőleg már lebontotta maga 
után), a francia Lauriston-hadtestcsoport egy má
sik csoportosítása Sárvárnál törte át az Andrássy-
lovasdandár jobb szárnyának — a Pest megyei 
nemesi lovasezrednek és a 8. sz. gradiskai (hor
vát) határörezred egyik zászlóaljának — biztosí
tási vonalát. Az esti órákra a magyar és horvát 
csapatok — Jánosházán át — a Karakó falunál 
húzódó Marcal keleti partjára vonultak vissza. Itt 
— elsősorban a Marcal töltése mögött, valamint a 
Marcal-hídnál lévő kocsmánál, malomnál és tég
lavetőnél — építettek ki hevenyészett védelmi 
állásokat. Javában dolgoztak a védelem kiépíté
sén, mikor június 8-án késő este — Bérbaltavár 
és Rigács felől — megjelentek az osztrák IX. had
test előrevetett osztagai: a 10. sz. első báni határ
őrezred két zászlóalja (Marcus von Boxich ezre
des parancsnoksága alatt). A két horvát határőr
zászlóaljat azonnal a Gógánfánál létesített bizto
sító vonalba vezényelték, hogy déli irányból fe
dezze a IX. hadtest visszavonuló főerőit. A Veszp
rém megyei nemesi lovasezred ugyancsak Gógán-
fán biztosított június 8-án a késő éjszakai órákig. 
Közben — a június 8-ról 9-re forduló éjszaka — 
megállás nélkül tartott a IX. hadtest csapatainak 
átkelése a Marcalon, s a csapatok csak június 9-
én hajnalban verődtek táborba Tüskevár faluban 
és környékén. 

Elsőnek a hadtest két hadosztálya ért be: 
a Colloredo-hadosztály: 
Lutz-dandár: 61. sz. Saint Julien- és 27. sz. 

Strassaldo-gyalogezredek 3—3 zászlóalja; a 2., 4., 
5. sz. grazi Landwehr-zászlóaljak, az 1. sz. belső
ausztriai önkéntes-zászlóalj. 

Marziani-dandár: 62. sz. Franz Jellasics-gya
logezred 2 zászlóalja; a 4. sz. szluini határőrezred 
egy zászlóalja; az 1., 2. és 3. sz. traunvierteli 
Landwehr-zászlóaljak egy-egy (összesen három) 
százada; a 2. sz. mühlvierteli Landwehr-zászlóalj; 
a 4. sz. hausruckvierteli Landwehr-zászlóalj egy 
százada és a 4. sz. belső-ausztriai önkénteszászló-
alj. 



A Frimont-hadosztály: 
Gajoli-dandár: 16. sz. Lusignan-gyalogezred 2 

zászlóalja; 3. sz. ogulini határőrezred 2 zászlóal
ja; a cilli Landwehr-zászlóalj; 

Kleinmayer-dandár: 19. sz. Alvinczy-gyalogez-
red 3 zászlóalja: a Salamon-, Janusch-, Chiamani-
és Mühlen-gránátoszászlóaljak; 

Bésán-dandár: 2. sz. Hohenlohe-dragonyosez-
red öt százada; az 5. sz. Ott- és 2. sz. József-hu
szárezredek 8—8 százada; 6. sz. Blankenstein-hu-
szárezred 2 százada; 2. sz. Hohenzollern- és 3. sz. 
O'Reilly-könnyűlovasezredek és az 5. sz. Savoya-
dragonyosezred fél-fél századai. 

A Jellasics-hadosztály képezte az utóvédet: 
Sebottendorf-dandár: 10. sz. első báni határőr-

ezred 2 zászlóalja; 25. sz. De Vaux-gyalogezred 
két zászlóalja; a judenburgi Landwehr-zászlóalj; 

Legisfeld-dandár: 32. sz. Eszterházy-gyalogez-
red 3 zászlóalja: 5. sz. körös-varasdi határőrezred 
3 zászlóalja; egy brucki és három salzburgi Land
wehr-zászlóalj. 

A hátráló IX. hadtest mögött délnyugati 
irányból — a francia V. hadtest (pk.: Macdonald 
marsall) előrevetett osztaga: a Grouchy-drago-
nyoshadosztály nyomult előre. A hadosztály 7., 
30. sz. francia dragonyosezredét és az Olasz Kirá
lyi Dragonyosezredét — a Sahuc könnyűlovas
hadosztálytól átirányított — 9. huszárezreddel 
erősítették meg. A Grouchy-dragonyoshadosztály 
a Gógánfa és Jánosháza közti vonalon üldözte a 
hátráló IX. hadtestet. (A francia V. hadtest La-
marque-gyalogoshadosztályának 11 gyalogos
zászlóalja, 6318 gyalogossal, valamint Pully-dra-
gonyoshadosztályának 12 lovasszázada és 12 db 
ágyúja, összesen 1470 lovassal még távol volt, s 
nem lépte át a magyar határt.) 

A hátráló osztrák IX. hadtestre nézve még na
gyobb veszélyt jelentett a Sárvár térségéből elő
nyomuló két francia hadtest támadása Pápa álta
lános irányba. Ennek a csoportosításnak (déli) 
jobb szárnyán támadott a francia VI. hadtest (pk.: 
Paul Grenier altábornagy); a Seras-gyalogoshad-
osztály (11 zászlóalj, 7854 emberrel), a Durutte-
gyalogoshadosztály (23 zászlóalj, 8404 emberrel) 
és a Severoli-gyalogoshadosztály (11 zászlóalj, 
8265 emberrel), s hadosztályonként 12—12 db 
ágyúval. 

A csoportosítás (északi) bal szárnyán támadott 
a francia II. hadtest (pk.: Louis Baraquay d'Hil-
liers altábornagy): a Pachtod-gyalogoshadosztály 
(10 zászlóalj, 6173 emberrel) és az olasz testőr
gyalogos-hadosztály (4 zászlóalj 2362 emberével 
és 14 lovasszázad 2000 lovasával); ezek a had
osztályok is 12—12 db ágyúval rendelkeztek. 

A támadó csoportosítást északnyugati irányból, 
a Szil és Szany faluk körzetében összpontosított 
2. (Montbrun) könnyűlovas-hadosztály két lovas-
dandára (18 lovasszázad, 2815 lovassal és 12 
ágyúval) biztosította délkeleti — Pápa általános 
irányba — tervezett csapással. 

A Lauriston-hadtestcsoportot — a bádeni gya
logoshadosztályt és a 9. (Sahuc)-könnyűlovas
hadosztályt — erre az időre átcsoportosították 
Csorna körzetébe, hogy lekösse a Győrnél össz
pontosított magyar nemesi felkelő csapatokat. 

Június 8-án éjszaka József nádor parancsot 
adott ki, hogy a nemesi felkelő csapatok kezdjék 

meg fokozatosan visszavonulásukat Győr felé. A 
Marcaltőnél összpontosított Veszprém megyei 9. 
sz. gyalogoszászlóaljat és a Zala megyei lovasez
redet Tétre vonták vissza, az ott tervezett cso
portosításhoz. (A csapatok visszavonása csak 
részben sikerült.) A Somogy megyei lovasezredet 
pedig Somlószőllősről Pápára rendelték vissza, az 
ott összpontosított Nógrád megyei lovasezred és 
Zala megyei 8. sz. gyalogoszászlóalj megerősíté
sére. A somogyi lovasezred parancsnoka június 
8-án éjszaka kiadott parancsában elrendelte, hogy 
a kardok múlhatatlanul köszörültessenek; a 
lovak már egyszer mindnyájan patkoltassanak 
meg . . . Minden helységben, hol századok vágy
nak, tartassék egy Lárma-strázsa (riadóőrség, Sz.) 
és két Ordonáncok (hírvivők, Sz.), kiknek min
denkor felnyergelt lovakkal készen kell lenni . . . 
Mihelyst a töltések (töltények, Sz.) vagy a tűzkö
vek megérkeznek, mindjárt osztassanak ki a Vi
tézeknek, és a pisztolyok oly lábra álléttassanak, 
hogy minden órában azokat használni lehessen. 
Az őrségen, vagy ordinántzon való Vitézek min
denkor töltött pisztolyokkal legyenek; a tapasz
talatlanok pedig tanettassanak meg annak töltése 
módjára és minden szerencsétlenségeknek eltá
voztatására, ahol kivált arra kell figyelmezni, 
hogy a pisztolyok sárkánya soha felhúzva ne le
gyen". Az ezredparancs megjegyezte, hogy 
bár már harcra készen kell állnia a lovasezred
nek! — a 2. ezredesfőhadnagyi lovasosztályhoz 
tartozó 1. (baranyai) lovasszázadban még nem osz
tották ki a kardokat. Mindezen felkészületlensé
gek ellenére a Somogy megyei lovasezred a júni
us 8-ról 9-re forduló éjszaka Pápára vonult. Az 1. 
ezredeskapitányi és 3. főstrázsamesteri lovasosz
tályok a város Piac terén táboroztak le, a 2. ezre
desfőhadnagyi lovasosztály 1. (baranyai) lovas
százada pedig a város nyugati szélén őrködött. 
Ugyanezen az éjszakán Pápára vonult be a Zala 
megyei 8. sz. gyalogoszászlóalj is 1124 zalai és 48 
somogyi gyalogosával. 

Június 9-én hajnalban a Veszprém megyei ne
mesi lovasezred — az utóvéd parancsnokának, 
Jellasics al tábornagynak parancsára — gógánfai 
biztosítási vonalából Tüskevárra vonult vissza. A 
reggeli és délelőtti órákban a Pest megyei nemesi 
lovasezred és a 2. sz. József-huszárezred egységei 
szórványos lovassági csatározást folytattak Já
nosháza és Karakó között. A nap végére a ma
gyar lovasság Jánosházára szorította vissza a 
francia 9. sz. huszárezred részeit. 

Június 9-én tovább folyt a IX. hadtest vissza
vonulása a tüskevári táborba. A sebesült és beteg 
katonákat azonban azonnal továbbszállították Pá
pára. A nemesi felkelőket az irgalmas rendi szer
zetesek kolostorában, a sorhadbelieket pedig a 
benedek rendiek kolostorában berendezett kato
nai kórházban helyezték el. i 8 

Június 9-ről 10-re forduló éjszaka a Gógánfa és 
Jánosháza közti biztosítási vonalban a 10. sz. első 
báni határőrezred (horvátok) két zászlóalja (Gó-
gánfánál) és a Pest megyei nemesi lovasezred 1. 
ezredeskapitányi-lovasosztálya, valamint a 2. sz. 
József- és 6. sz. Blankenstein-huszárezredek egy-
egy osztálya (összesen hat lovasszázad), valamint 
a 8. sz. gradiskai (horvát) határőrezred két zászló
alja (Karakónál) helyezkedett védelembe. 
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A védelem második vonalában — Apácatorna 
faluban — összpontosult a pesti lovasezred 2. ez
redesfőhadnagyi- és 3. föstrázsamesteri lovasosz
tálya, a Veszprém megyei lovasezred három lo
vasosztálya, a 2. sz. József-huszárezred két osz
tálya, a 2. sz. Hohenlohe-dragonyosezred ré
szei és egy tüzéregység. 

Az éjszaka folyamán a 8. sz. gradiskai határőr-
ezred katonái — Tarra őrnagy parancsnoksága 
alatt — védelmi állásokat építettek ki Karakó fa
lunál, a Marcal gázlóinak védelmére. Lebontották 
a malom melletti hidat, s annak gerendáiból tor
laszt építettek a keleti parton. A torlasz mögötti 
tüzelőállásokból jól lehetett fedezni puskatüzzel a 
— Marcal nyugati partján — a Karakó faluban 
álló magyar lovas utóvédeket, ha azok az ellen
ség elől — a Marcal lebontott hídja melletti gáz
lón — a keleti partra akarnának visszavonulni. 
Míg a Marcal mentén, az első vonalban esemény
telenül telt el a június 9-ről 10-re forduló éjsza
ka, nagyobb szerencsétlenség történt a második 
vonalban, Apácatorna falunál. Ugyanis Nagy Ig
nác őrnagy és néhány társa egy közeli korcsmá
ba mentek el kártyázni. Mikor éjfél körül — a 
szakadó esőben — visszatértek a táborba, a so
rompókhoz kötött lovak között riadalom tört ki 
valami miatt. A megvadult lovak nagy része el
szabadult és szétfutott az éjszaka sötétjében. Sok 
ló a lábát és a nyakát törte; sok ló elszórta szer
számait, a ráaggatott pisztolyokat. Hunkár Antal 
visszaemlékezései szerint a közeli mocsárba ve
szett a vasas németek kapitányának lova is, a 
nyeregtáskában 1500 forinttal. A zűrzavarban az 
egyik ágyú elé fogott lovak is megvadultak, s az 
ágyú kerekei halálra gázoltak egy földön alvó tü
zért. Mint Gosztonyi János ezredes — a pesti lo
vasezred parancsnoka — feljegyezte: az éjszakai 
zűrzavar felért egy csatavesztéssel! 

Június 9-én Tétnél kialakított csapatösszevonás 
Mecséry altábornagy parancsnoksága alatt öt 
gyalogoszászlóaljból és tíz lovasosztályból (húsz 
lovasszázad) állt. A csoportosítás 7900 emberből 
és 2900 lóból állott, melyet egy lovasüteggel erő
sítettek meg. A csoportosítás hadműveleti felada
ta az volt, hogy biztosítsa a IX. hadtest és az 
Andrássy-dandár visszavonulását Pápáról Győr 
felé. 

Pápától északnyugatra és nyugatra — a Rába 
vonalán — június 9-én már csak kisebb lovas
egységek maradtak. Mersevatnál a Zala megyei 
lovasezred két százada és a 8. sz. Kienmayer-hu-
szárezred három százada; Marcaltőnél pedig a 
nógrádi lovasezred részei és a 7. sz. Lichtenstein-
huszárezred tartalék százada biztosította a Mar
cal, illetve a Rába átkelőhelyeit. Mivel a francia 
csapatok különösen a marcaltöi átkelőt fenyeget
ték, a június 9-ről 10-re forduló éjszaka Marcal
tőre vezényelték még a Pest megyei 2. sz. gyalo
goszászlóalj 1. századát (pk.: Winkler Antal szá
zados). Ezzel egyidejűleg — ettől északra — Les
várra vezényelték a Veszprém megyei 9. sz. ne
mesi gyalogoszászlóalj mind a hat századát. Az 
intézkedéseket az indokolta, hogy Szil és Szany 
körzetében összpontosult június 9-én a francia 
Montbrun-könnyűlovas-hadosztály két lovasdan-
dára, valamint a Colbert-dragonyosdandár, erős 
felderítést végezve a marcaltői átkelőpontoknál. 

Június 10-én egész nap viszonylagos nyugalom 
honolt az egész arcvonalban. Csak az esti órák
ban indultak meg a francia csapatok. A Mont-
brun-könnyűlovas-hadosztály megkezdte Marcal
tőnél az átkelés előkészületeit. Ezzel egyidejűleg, 
a francia VI. hadtest előrevetett egységei — ki
lenc lovasszázad (kb. 1850 lovassal) és egy gyalo
goszászlóalj (400 emberrel) Mersénél — ma Mer
sevatnál — erőszakos átkelést hajtott végre a 
Marcalon. Az itt biztosító két Zala megyei lovas
századot, valamint a 8. sz. Kienmayer-huszárez-
red három századát — szórványos harcok köze
pette — a váti erődbe és Szalók (ma: Nemessza-
lók) faluba szorították vissza. Mivel félő volt, 
hogy a franciák Pápáig törnek előre, s ezzel el
vágják a IX. hadtest visszavonulási útvonalait, a 
Somogy megyei nemesi lovasezredet riadóztatták 
Pápán, s a város nyugati szélére állították fel csa
tarendben. Az áttörés veszélye miatt — június 
10-én éjszaka — a IX. hadtest felszedte táborát 
Tüskevárott, s Kupon át Pápa felé vonultak visz-
sza. Elsőnek a Frimont-hadosztály Bésán-dandára 
érte el Pápát, s csapatai — a 2. sz. Hohenlohe-
dragonyosezred öt százada, az 5. sz. Savoya-dra-
gonyosezred egy- és a 2. sz. Hohenzollern-köny-
nyűlovas-ezred fél százada — Pápától nyugatra 
fejlődött harcrendbe. 

Június 10-én a legerősebb francia támadásra 
Karakó falunál került sor. Reggel 8 órakor a 
francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosztály előre
vetett osztaga (a 4. Colbert-könnyűlovas-dandár-
tól átadott) 9. huszárezred megtámadta a János
háza és Karakó közti mezőkön biztosító pesti lo
vasezred 1. ezredeskapitányi lovasosztályát, vala
mint a 2. sz. József-huszárezred lovasosztályát 
(összesen négy lovasszázad). A Jánosháza felől 
kibontakozó francia lovassági támadás hírére, 
Gosztonyi János ezredeskapitány segítséget kért 
János főhercegtől. Kérte, hogy váltsák le a sárvá
ri harc óta szakadatlanul harcban álló pesti lovas
ezredet, s küldjenek pihent csapatokat és tüzérsé
get a karakói átkelőhelyhez. 

A délelőtti lovassági csatározás után, a déli 
órákban a francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosz-
tály három dragonyosezrede és egy huszárezrede, 
valamint a 4. (Pacthod)-gyalogoshadosztálytól át
adott Abbé-dandár (1., 52., 106. sorgyalogezre
dek) megkezdték a támadást — Tűrje és Jánoshá
za szélességben — a Marcalt biztosító Andrássy-
lovasdandár ellen. Néhány órai harc után a (déli) 
bal szárnyon harcoló 10. sz. első báni határőrez
red két zászlóalja megkezdte a visszavonulást 
Gógánfáról Hossztót és Zalaszegvár felé. 

Közben a francia 9. huszárezred a Pest megyei 
lovasosztályt és a József-huszárok osztályát Ka
rakó faluba szorította vissza. A francia huszárok 
benyomultak a faluba, s a falu közepén mintegy 
félórás lovassági harc alakult ki. Végül is a ma
gyar lovasság kiürítette Karakót, s a Marcal ke
leti partjára vonult vissza. A francia huszárok 
olyan erővel üldözték a hátráló magyar lovassá
got, hogy helyenként azokkal együtt keltek át a 
gázlókon a Marcal keleti partjára. A Marcal part
ján álló — kocsma, malom és téglaégető — épü
leteiben elsáncolt 8. sz. gradiskai határőrezred 
horvát katonái — Tarra őrnagy parancsnoksága 
alatt — olyan heves puskatüzzel lőtték a francia 
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lovasságot, hogy az végül is kénytelen volt visz-
szavonulni. Amint a francia huszárok meghátrál
tak, a magyar nemesi felkelő- és reguláris lovas
ság is megfordult s üldözőbe vette a franciákat. A 
harcban a Marcal gázlójánál több francia huszár 
halva maradt vissza, s több franciát — köztük 
egy tisztet is — Karakó közepén kaszaboltak le 
közelharcban. A pesti lovasosztályból két ember 
és három ló, a József-huszárok közül pedig csak 
három ember sebesült meg. Az üldöző magyar lo
vasság Karakóból is kiverte a francia huszárokat, 
s egész Jánosházáig szorították őket vissza. 

Június 10-ről 11-re forduló éjszaka a 10. sz. el
ső báni határőrezred két zászlóalja Zalaszegváron 
foglalt el védelmi állásokat. Ugyanezen az éjsza
kán a pesti lovasezred 1. ezredeskapitányi lovas
osztályát kivonták a harcból és Apácatorna falu
ba rendelték pihenőre. A 8. sz. gradiskai (horvát) 
határőrezred csapatai azonban továbbra is Kara
kóban maradtak, kiknek megerősítésére az éjsza
ka folyamán Karakóba vezényelték a veszprémi 
lovasezred 2. ezredesfőhadnagyi és 3. főstrázsa-
mesteri lovasosztályait, a 2. sz. József-huszárez
red eddig ugyancsak pihenőben lévő két lovas
osztályát (összesen nyolc lovasszázadot) és öt 
ágyút. A viszonylag nyugodt éjszaka az arcvo
nalban álló csapatoknak 30 vödör bort — és fe
jenként fél font (25 dkg) húst — osztottak ki. 

Június 10-én este 18 órakor a francia Itáliai 
Hadsereg főparancsnoka, Eugène alkirály Sárvár
ról azt jelentette Bécsbe Napóleon császárnak, 
hogy az osztrák II. hadtest főeröi még mindig 
Tüskevár és Kup körzetében táboroznak, s így el
vágásuk a győri tábortól sikeresnek látszik. 

Június 10-én Rába Boldizsár alispán is jelentet
te Veszprémbe a Permanens Deputációnak, hogy 
Pápán még nincs semmiféle katonaság. A reggeli 
órákban a tüskevári tábortól járt ugyan Pápán 
egy osztrák őrnagy, de még a hadtest szálláscsi-
nálói sem érkeztek meg vele. Mivel a franciák 
már előző napon — június 9-én — benyomultak 
Celldömölkre, a francia hadsereg könnyen lero
hanhatja a teljesen védtelen Pápát. Ezért azt ja
vasolta a Deputációnak, hogy a Pápán lévő me
gyei ménlovakat és rabokat sürgősen Veszprém
be kell szállítani. Ugyancsak június 10-én este 
egy Veszprémből kiküldött megyei biztos — Som
lóvásárhelyről — jelentette, hogy János főherceg 
hadai még mindig Tüskevárott táboroznak, s a 
„Franczia pedig amint hallatik, Jánosházán va
gyon!" A Tüskevárott táborozó hadak számára 
nincs sem élelem, sem takarmány. Bár az a hír, 
hogy a hadtest még a nap folyamán Pápára vonul 
el, ,,az ellenkezőt tapasztalom, s úgy gondolom, 
hogy itt lészen az ütközet . . . mivel nyakunkon 
az ellenség".39 A jelentésekkel ellentétben június 
10-én éjszaka János főherceg és táborkara Pápára 
érkezett, s az Esterházy-kastélyban ütötte fel új 
főhadiszállását. Ugyanezen az éjszakán a Veszp
rém megyei Állandó Deputáció is két részre vált. 
Egyik része Veszprémben maradt, másik része 
pedig Pápára költözött. 

A június 10-től 11-re forduló csendes éjszaka 
után, június 11-én reggel megélénkült a francia 
lovassági felderítés. Ezt követően, délelőtt 10 
órakor a francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosz-
tály teljes ereje (hét lovasosztály 14 százada) és 

az Abbé-gyalogosdandár (kilenc zászlóalj) tört 
előre Jánosháza körzetéből részben Kamond, de 
zömmel Karakó felé. A lovasság zöme és két 
gyalogoszászlóalj, valamint két ágyús üteg (12 
db ágyúval) Karakó felé nyomult előre. A francia 
lovastömeg elsöpörte a Jánosháza és Karakó kö
zött biztosító veszprémi lovasezred két lovasosz
tályának, valamint a 2. sz. József- és 6. sz. Blan-
kenstein-huszárezredek egy-egy lovasosztályá
nak biztosítási vonalait. A hátráló magyar lovas
ság — a 8. sz. gradiskai (horvát) határőrezred 
csapataival egyetemben — megkísérelte Karakó 
falu védelmét. A francia tüzérség azonban nyolc 
ágyút állított fel a faluval szemben, s lőni kezdte 
a faluba visszavonult magyar csapatokat. Az 
ágyútűzben a veszprémi lovasság nyolc embert 
és tíz lovat vesztett. A tüzérségi előkészítés után 
hét francia lovasosztály és két gyalogoszászlóalj 
indult rohamra a falu ellen, s az első lendülettel 
a falu közepéig törtek előre. Itt, a falu közepén 
heves harc alakult ki. A magyar és horvát csa
patok makacsul védték a falu keleti felét. A harc
ban Gosztonyi János ezredeskapitány — aki a 
pesti lovasezred elvonulása után is tovább vezet
te Karakó védelmét — és segédtisztje, Clementis 
százados állandóan a harc sűrűjében vagdalko
zott. Kitüntette még magát a karakói utcai harc
ban Horváth Sámuel főhadnagy, a veszprémi lo
vasezred segédtisztje is. A veszprémi lovasezred 3. 
főstrázsamesteri lovasosztályából kitüntették ma
gukat: Lethenyey Antal alhadnagy és Lethenyey 
Imre tizedes, Nemeskéri Kiss Sándor főhadnagy, 
Sülé Mátyás, Huszár István, Horváth György, Esze 
Ferenc, Kónya István és Molnár János közvité
zek. Kitüntette magát Szántó János közvitéz, aki 
— miután lovát kilőtték alóla — gyalogosan vé
dekezett hét rátámadó francia lovas ellen, míg 
csak bajtársai ki nem szabadították szorult hely
zetéből. 

A karakói harcban — ugyancsak a 3. főstrá
zsamesteri lovasosztályban szolgáló — nemes Lö
ké Sámuel (Szalók) közvitéz lovát is agyonlőt
ték. A gyalogosan menekülő Löké Sámuelt két 
francia lovas vette üldözőbe. Ekkor nemes Lőke 
János — Sámuel rokona és földije — vágtatott 
segítségére. Az összecsapásban Löké János kezé
ből a franciák kiverték a kardot. Lőke János en
nek ellenére kitört a franciák közül, s rémületé
ben meg sem állt Somlóvásárhelyig. Onnét Pá
pára menekült, s ott bujkált addig, míg a fran
ciák el nem vonultak június végén. Akkor haza
tért Szalók faluba. Az ugyancsak a főstrázsames
teri lovasosztályba tartozó nemes Bodor Imre 
(Takácsi) közvitéz — miközben francia lovasok 
üldözték — egy árok átugratásakor megsérült, ö 
is — nagy ijedelmében, sérült lovát kantárszáron 
vezetve — Pápáig menekült. Míg a franciák el 
nem vonultak, Tevelen és Takácsiban bujkált. 
Nemes Orbán Ferenc (Tapolcafő) közvitéz és 
Kántor József (Pápa) közvitéz az utcai harcok 
zűrzavarában megrémülve, kitörtek a harcból, s 
elmenekültek a csatából. Pápa-Felsőmajorban 
bujkáltak, míg csak a franciák el nem vonultak. 
A 3. főstrázsamesteri lovasosztályhoz tartozó ne
mes Tóth Mihály (Pápa) káplár így emlékezett a 
karakói harcra: ,,Én a karakói ütközetben, hogy 
az attakérozásra (rohamra, Sz.) a trombitát meg-
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fújták, egy mellettem álló Ott-huszárral az ütkö
zet közepében bele vezettetvén, ámbár eléggé 
tartottuk magunkat, sőt emlékezem, hogy három 
francia huszárt le is vagdaltam, mind azáltal én 
is mind fejbe, mind oldalt több gyenge vágást és 
szúrást kaptam, lovam meg is lökettetvén, kar
dom pedig kezemből ki vágattatván, az mellet
tem levő Ott-huszár keze feje is elcsapatván . . . " 
— végül is kitört a harc forgatagából. Annyira 
megrémült a harc borzalmaitól, hogy Pápáig meg 
sem állt. Míg csak a franciák el nem vonultak, öt 
bajtársával együtt a Tevel és Tapolcafő közti er
dőkben bujkált. A főstrázsamesteri lovasosztály
ban szolgáló nemes Zámbó János (Acsád) közvi
téz — miután lova lábát ellőtték — a franciák 
fogságába került. A franciák a jánosházi kastély
ba hurcolták, ahol ötven fogoly reguláris kato
nával volt összezárva. Miután az ablakon nem 
volt rács, megszökött és hazamenekült. Az ador
jánházi nemes Szalóky Ferenc közvitéz — miu
tán lovát a közelharcban szügyön döfték, s ő 
maga kardvágást kapott a karjára, kitört a csata 
forgatagából, s tekervényes úton hazamenekült.40 

Még Karakó keleti felében dúlt a véres lovas
sági harc, amikor Gosztolányi János ezredeskapi
tány azonnali segítséget kért Andrássy János tá
bornoktól. A dandárparancsnok a Veszprém me
gyei lovasezred — eddig tartalékban álló — 1. 
ezredeskapitányi lovasosztályát és két ágyút kül
dött segítségül Karakóba. 

A déli órákban — rövid szünet után — újra 
fellángolt a harc. Ugyanis a 8. sz. gradiskai határ
őrezred horvát katonái a házak udvarain és 
kertjein át a franciák által megszállt nyugati 
falurészbe lopakodtak. A horvát granicsárok (ha
tárőrök) a házak, kerítések és sövények mögül 
zúdítottak puskatüzet a harc szünetében pihenő 
francia katonákra. A harc újra kitört, s délután 
14 óra után a francia csapatok a magyar és hor
vát csapatokat Karakó keleti feléből is kiverték. 
A hátráló csapatokat a malomban, a kocsmaépü
letben, a téglaégetőben és a Marcal keleti part
ján felhalmozott gerendatorlaszok mögött elsán-
colt horvát granicsárok puskatüze fedezte. A 
horvát határőrök puskatüzet támogatta az a két 
ágyú is kartácstüzével, melyeket a Marcal keleti 
partján állítottak fel. A hátráló Veszprém megyei 
1. lovasosztály (kb. 270 lovas), a József-huszár ok 
egy százada (kb. 70 huszár) és a horvát határ
őrök (kb. 150 gyalogos) nyomában tömegesen 
özönlött a francia lovasság a Marcal gázlóihoz. 
Az előnyomuló lovasság támogatására a franciák 
tíz ágyút vontak előre, s tüzet nyitottak a tégla
égető kemencék kétoldalán felvonuló magyar 
lovasságra. 

A magyar—horvát csapatok Karakóról — a 
Marcal és a Tárna összefolyásánál levő — Dab-
rókai-puszta körzetébe, illetve a Dabrókai csárda 
és a Veszpremgalsa közti Torna patak mögött 
(kb. 6 km hosszan) kiépített sáncok mögé vonul
tak vissza. A Karakóról Dabróka felé húzódó töl-
tésúton elsőnek a horvát gyalogosok vonultak 
vissza. Közben a francia lovasság több ponton át
kelt a Marcalon, s a Marcal vizenyős rétségein 
át igyekezett az úton visszavonulók oldalába ke
rülni. Előnyomulásukat a terepviszonyok nagyon 
megnehezítették: a harcok után még hetekkel is 
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találtak a nádasokban — lovastól együtt — el
pusztult francia katonákat. 

A horvát gyalogság után a magyar lovasság 
több, egymást fedező lépcsőben vonult vissza a 
töltésúton. Az utolsó lépcsőt — a 3. főstrázsames
teri lovasosztálytól — Szőke György főhadnagy 
és tizenhat legénye fedezte. A felkelők keresztbe 
döntögették az úton a kivágott jegenyefákat, s 
azok mögül lövöldözve pisztolyaikból hátráltat
ták a francia lovasság előnyomulását a töltés
úton. Ebben a harcban az utóvédharcban tüntette 
ki magát — Szőke György főhadnagy mellett — 
Csikasz János káplár, Kulcsár Károly őrmester 
és Kovács János közvitéz. 

A visszavonuló Veszprém megyei nemesi lo
vasezred, a 2. sz. József-huszárezred két osztálya 
és a 8. sz. gradiskai határőrezred maradványai a 
Dabrókai-pusztánál egyesültek a — második lép
csőben álló — pesti lovasezred három osztályá
val, s a puszta körül újra harcrendbe fejlődtek. 
Itt állították tüzelőállásba az Andrássy-dandár 
két hatfontos ágyúját és két tarackját. 

A francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosztály 
közben a Karakótól keletre levő téglaégető ke
mencéknél összpontosította erőit, s itt állították 
fel tíz ágyújukat is. A francia ágyúk elsősorban 
a Dabrókai-pusztánál felállított magyar ágyúkat 
vették tűz alá. Ugyanakkor a francia Abbé-dan
dár két gyalogoszászlóalja puskatüzzel fedezte 
— a töltésúton, illetve a töltésűt kétoldalán — 
két, egymás mögötti vonalban előnyomuló fran
cia dragonyosezredeket. 

A tűzharc közepette Gosztonyi János ezredes
kapitány és törzskara a harcvonal (déli) bal szár
nyára lovagolt, és átvette annak parancsnoksá
gát. Itt, a bal szárnyon elsősorban a pesti lovas
ezred csapatai sorakoztak fel. A harcvonal (észa
ki) jobb szárnyán a veszprémi lovasezred három 
lovasosztálya és a 2. sz. József-huszárezred csa
patai álltak csatarendbe. A csatasor közepén állt 
fel a 8. sz. gradiskai határőrezred és a négy lö
vegből álló tüzérség. Közben a francia 1. (Grou
chy)-dragonyoshadosztály főerői — a francia 7. 
és 30. dragonyosezred és az Olasz Királyi Drago-
nyosezred, valamint a 9. huszárezred csapatai — 
keresztülvergődtek a Marcal árterületein, s el
érték a Dabrókai-puszta körüli gyepes mezőt. 
Amint a francia lovasság megkezdte harcrendbe 
fejlődését, a magyar harcvonal jobb szárnyáról 
a 2. sz. József-huszárezred két osztálya gyors 
vágtában megrohamozta a franciák (északi) bal 
szárnyát. A huszárok rohama olyan erős volt, 
hogy a francia lovasság első sorát visszavetette 
a második sorig. Miközben a huszárok a roham 
után visszavonultak és újra harcrendbe fejlődtek, 
a megzavarodott francia lovasságra a veszprémi 
lovasezred 1. és 3. lovasosztályai rontottak rá. 
A francia lovasság azonban ezt a rohamot már 
feltartóztatta. A roham során a gyakorlatlan ne
mesi lovasság úgy összekeveredett, hogy csak a 
legnagyobb nehézségek után lehetett őket újra 
rendbe állítani. A zűrzavarban a francia lovasok 
körülfogták a veszprémi lovasezred parancsno
kát, gróf Zichy Ferenc ezredeskapitányt is, aki 
mellett csak egy Vajajy András nevű közvitéz 
maradt. Az ezredparancsnokot szorult helyzeté
ből Esztergomy Ignác századoskapitány szaba-



ditotta ki a veszprémi 1. ezredeskapitányi lo
vasosztály 1. századával. 

Miközben az Andrássy-dandár jobb szárnyán 
sikertelen maradt a magyar lovasság rohama, 
Gosztonyi János ezredeskapitány a (déli) bal 
szárnyon összpontosított pesti felkelő lovasez
reddel indult rohamra a francia (déli) jobb 
szárny ellen. Ez a lovasroham is teljes kudarc
cal végződött. A túl gyors indítás miatt a ro
hamra induló pesti lovasság mintegy 12 lépés
nyire a francia lovasság első sora előtt leállt. 
A lovasezred segédtisztjét, Clementis századost 
azonban vágtató lova a franciák sorai közé ra
gadta. A ló ott több lövéstől összecsuklott. 
Clementis pedig gyalogosan a francia lovasok 
közé került . Ennek ellenére sem adta meg ma
gát, hanem — két könnyebb sebtől vérezve — 
kardcsapásaival védekezett az őt körülvevő fran
cia lovasokkal szemben. A gyalogosan vagdal
kozó Clementis századosnak Francsics Pál köz
vitéz vitt egy zsákmányolt francia lovat, mely
nek gazdáját ő maga vágta le. 

Javában tombolt a harc a Dabrókai-pusztánál, 
mikor a pusztától északnyugatra, a kamondi er
dőnél a francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosz-
tály egyik ezrede (négy lovasszázad), valamint 
az Abbé-gyalogosdandár két zászlóalja átgázolt 
a Marcalon. A francia csapatok benyomultak 
Kamond faluba, majd Karakószörcsök falu felé 
előnyomulva, északról igyekeztek bekeríteni a 
Dabrókánál harcoló Andrássy-dandár főerőit. A 
pesti 2. sz. gyalogoszászlóalj a kamondi erdő
nél puskatüzzel igyekezett feltartóztatni a táma
dó francia erőket. A francia tüzérség azonban 
a Marcal nyugati partvonaláról több 8 fontos 
ágyú tüzével visszavonulásra kényszerítette a 
pesti gyalogságot. 

Az északi irányú átkarolás veszélye miatt 
Andrássy tábornok parancsot adott a fokozatos 
visszavonulásra. A dandár csapatai — lépcsőze
tesen fedezve egymást — megkezdték a vissza
vonulást. A francia lovasság elsősorban a ma
gyar tüzérségre vetette magát, s a négy ágyú 
közül egyet sikerült is elfoglalniuk. Azonban 
két, Veszprém megyei felkelő — Süke Márton 
káplár és egy Sebestyén nevű közvitéz — a 
tüzérek segítségére siettek, s visszafoglalták 
az ágyút. 

A dabrókai harcban a magyar csapatok vesz
tesége a következő volt: 7-10 ember hősi halált 
halt, húsz ember megsebesült, s 10-12 ember 
francia fogságba került. Ugyanakkor mintegy 30 
ló pusztult el. A franciák veszteségei isme
retlenek. 

Miközben Dabrókánál dúlt a harc, június l i 
en délelőtt 11 órakor János főherceg parancsot 
adott a még Tüskevárnál, illetve Kúpnál tábo
rozó csapatainak a visszavonulásra. Míg a főerők 
a Tüskevár, Nagyalásony, Dáka, Pápa közti úton 
vonultak vissza a Marcal felé, a franciáktól ve
szélyeztetett (nyugati) bal szárnyon egy gyalo
goszászlóalj és két lovasszázad biztosított. A IX. 
hadtest a délutáni órákra elérte Pápát, s a város 
körül szállt táborba. A Dáka, Kéttornyúlak, Pápa 
közti út két oldalán — déli arcvonallal — két 
hadosztály táborozott le: az úttól nyugatra a 
Colloredo-hadosztály, az úttól keletre pedig a 

Jellasics-hadosztály. Pápától nyugatra a Frimont-
hadosztály Bésán-dandára foglalt állást; a had
osztály Lutz-dandára ugyanekkor Pápától ke
letre vert tábort. Az 5. sz. Ott-huszárezred — Vi-
nár, Nemesszalók, Dabrony faluk vonalában — a 
Halyagos-patak mentén alakított ki biztosítási 
vonalat. Két kisebb biztosító különítmény ma
radt Kisszőllősön és Pápasalamonban. 

A dabrókai csata után az Andrássy-lovasdan-
dár Karakószörcsök falu felé vonult vissza. A 
francia Grouchy-dragonyoshadosztály azonban 
Karakószörcsöknél megállt, s nem üldözte to
vább a hátráló magyar és horvát csapatokat. 
Így azok minden zavar nélkül vonultak vissza 
Nagyszőllősre (ma: Somlószőllős). A dandár né
hány órás pihenő után — a június 11-ről 12-re 
forduló éjszaka — Pápasalamonon és Dákán át 
Borsosgyőr faluba vonult vissza, ahol 12-én haj
nalban táborba szálltak. 

Miközben a francia 1. (Grouchy)-dragonyos-
hadosztály Karakószörcsökig nyomult előre, jú
nius 11-én a francia VI. hadtest Seras-, Durutte-
és Severoli-gyalogoshadosztályai is megkezdték 
az átkelést Karakónál a Marcalon. Ugyanakkor a 
francia II. hadtest Olasz Gárdahadosztályának 
és a 9. (Sahuc)-könnyűlovas-hadosztálynak csa
patai — 2000 gyalogos és 400 lovas — tovább 
bővítették a mersevati hídfőt, s estére benyo
multak Nemesszalók faluba. A zalai lovasezred 
két százada és a 8. sz. Kienmayer-huszárezred 
három százada június 11-én éjszaka Borsos
győrig vonult vissza. 

Ugyancsak június 11-én reggel a francia 2. 
(Montbrun)-könnyűlovas-hadosztály és a 4. (Col-
bert)-könnyülovasdandár előrevetett osztagai — 
900 lovas — átkelt a Rábán és benyomult Mar-
caltö faluba. Az itt védő magyar csapatok — a 
7. sz. Lichtenstein-huszárezred csapatai, a somo
gyi lovasezred, a veszprémi 9. sz. gyalogos
zászlóalj hat és a pesti 2. sz. gyalogoszászlóalj 
egy százada — visszavonultak. Miközben a ma
gyar csapatok a Marcaltő É. és Takácsi között 
húzódó Gerence patak mögé hátráltak, a Tétnél 
Összpontosított osztrák—magyar csapatok ellen
lökésekkel kísérleteztek. A Lipszky János vezér
kari alezredes parancsnoksága alá rendelt harc
csoport: a 8. sz. Kienmayer- és 5. sz. Ott-
huszárezredek egy-egy századát, valamint a za
lai lovasezred 1. ezredeskapitányi lovasosztályá
nak 1. századát (pk.: Boross Ferenc százados
kapitány). Annak ellenére, hogy a Zala megyei 
lovasszázad egyik osztaga — Csillagh Ferenc 
hadnagy vezetésével — kétszer is megfutamított 
kisebb francia lovasegységeket, délután 17 órára 
a magyar csapatok Tétig vonultak vissza. Me-
cséry tábornok délután 17 órakor jelentette Jó
zsef nádornak, hogy Téttől délre sikerült egy 
biztosítási vonalat kialakítani a marcaltői híd
főből támadó francia lovasság ellen. A biztosí
tási vonalban három gyalogoszászlóalj és négy 
lovasszázad vonult fel; második lépcsőjében 
pedig ugyancsak három gyalogoszászlóalj és tíz 
lovasszázad összpontosult. Június 11-én késő 
délután elsősorban Gyarmat falunál sikerült a tá
madó francia lovasságot feltartóztatni, s ezzel 
biztosítani a IX. hadtest visszavonulási útvo
nalát Pápáról Győr felé.41 
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A marcaltöi hídfőben összpontosított francia 
csapatok közül a Colbert-lovasdandár (a 7. és 20. 
lovasvadászezredek 4—4 százada) Gyarmaton 
át Tét felé fenyegette az ott biztosító osztrák— 
magyar Ettinghausen-dandárt. Ezzel egyidejűleg 
a Montbrun-könnyűlovas-hadosztály Jacquinot-
és Pajol-lovasdandárai a június 11-ről 12-re for
duló éjszaka megkezdték előnyomulásukat déli 
irányba — Nemesgörzsöny, Nagyacsád, Békás 
falukon át Pápa nyugati körzete irányába. Jú
nius 12-re forduló hajnalon a két francia köny-
nyűlovasdandár Mezőlak és Pápadereske faluk 
vonalán bontakozott szét, arcvonalával — keleti 
irányba — Borsosgyőr és Pápa felé fordulva.42 

A két lovasdandár hadműveleti feladata az volt, 
hogy fedezze a külsővati hídfőből — Pápa ál
talános irányba — előnyomuló francia II . és VI. 
hadtesteket. 

A június 11-ről 12-re forduló éjszaka a fran
cia II . hadtest (pk.: Louis Baraquay d'Hilliers 
altábornagy) 4. (Pacthod)-gyalogoshadosztálya 
(tíz zászlóalj és 12 db ágyú) és olasz testőr
gyalogos-hadosztálya (négy gyalogoszászlóalj, 
tizennégy lovasszázad és 12 db ágyú) szétbon
takozott a Montbrun-könnyülovas-hadosztály 
mögött Mihályháza és Nyárád szélességben — 
arcvonalával ugyancsak Pápa irányába. 

Ezzel egyidejűleg a francia VI. hadtest (pk.: 
Paul Grenier altábornagy) Seras-, Durutte- és 
Severoli-gyalogoshadosztályai (36 gyalogos
zászlóalj, 9 lovasszázad és 36 db ágyú) egész 
éjjel meneteltek a Külsövat, Marcalgergelyi, 
Nyárád, Pápadereske, Kéttornyúlak, Pápa-Öreg
hegy, Nagygyimót és Kisgyimót közti utakon, 
hogy délről, délkeletről és keletről kerítsék 
be Pápát, illetve az ott összpontosított osztrák 
IX. hadtestet és a magyar Andrássy-lovas-
dandárt. 

Június 11-én késő délután és este már nyilván
való volt, hogy a francia csapatok be akarják ke
ríteni a Pápán összetorlódott osztrák—magyar 
erőket. Délután 17 órakor Rába Boldizsár alispán 
izgatott hangú levélben jelentette a Veszprém 
megyei Állandó Deputációnak, hogy a francia 
csapatok mindenfelől közelednek Pápa felé, s 
,,mindenfelül nagy a lárma . . . még talán rajtunk 
üt az ellenség!" Az esti órákban a IX. hadtest 
megkezdte Pápa kiürítését. Elsőnek a nemesi csa
patok kórházát szállították el Kismegyerbe az ir
galmas rendi kolostorból, ahol június 1—12. kö
zött 42 beteg és sebesült nemesi felkelőt ápoltak. 
Ezek után már csak a benedekrendiek kolostorá
ban működő kórház üzemelt tovább, egyaránt fo
gadva a sorhadi és a felkelő csapatok sebesült
jeit.43 

1809. június 12-én reggel 8 órakor az osztrák 
Ettinghausen vezérőrnagy törzskarának néhány 
tisztjével (valamint néhány polgári személlyel, 
köztük Magyarász József pápai plébánossal) a pá
pai nagytemplom nyugati tornyából távcsővel fi
gyelte a francia csapatok — Pápa Ny-i és DNy-i 
térségében kibontakozó — hadmozdulatait. Meg
figyeléseit — Maretich vezérkari őrnagy közvetí
tésével — azonnal jelentette a közeli Esterházy-
kastélyban tartózkodó János és József főherce
geknek. Ettinghausen véleménye szerint a francia 
főerők — kb. 6-7000 lovas, 15-20 000 gyalogos és 

4. ábra. A francia csapatok felvonulása Pápa körül 1809. 
június 12-én 
Figure 4 — La mise en place des unités françaises au
tour de Pápa le 12 juin 1809. 

számos ágyú — a Nyárád és Borsosgyőr közti út 
két oldalán nyomultak előre Pápa felé.44 A való
ságban a francia főerők a várostól délre és délke
letre meneteltek. (Lásd a francia csapatok felvo
nulási vázlatát.) 

A várostól nyugatra, a Nyárád—Borsosgyőr 
közti úton, Mezőlak és Pápadereske szélességben 
a francia 2. Montbrun-könnyűlovas-hadosztály 
két dandára vonult fel: a Jacquinot-dandár (az 
1., 2. és 12. lovasvadászezredek) és a Pajol-dan-
dár (az 5., 7. huszár- és 11. lovasvadászezredek), 
összesen 18 lovasszázad, 2815 lovassal és 12 db 
ágyúval. 

A lovashadosztály mögött, a második vonal
ban, a Nyárád—Pápa, valamint a Dáka—Pápa kö
zötti utakra merőlegesen vonult fel a francia II. 
(Baraguay d'Hilliers) hadtest két hadosztálya; 4. 
Pacthod-gyalogoshadosztály (pk.: Michel Pacthod 
tábornok) egy dandára: az Abbé-dandár: az 1. 
könnyűgyalogezred egy zászlóalja, az 1., 52. és 
102. sorgyalogezredek három-három zászlóalja, 
összesen: tíz gyalogoszászlóalj, (kb. 6175 gyalo
gossal és 12 db ágyúval): olasz gárdagyalogos
hadosztály: Lecchi-gyalogosdandár: négy gyalo
goszászlóalj (2360 gyalogossal) és gárdalovasdan
dár: tizennégy lovasszázad (2000 lovas) és 12 db 
ágyú. 

A hadtest összlétszáma: 4810 lovas és 8540 
gyalogos volt. 

A francia főerő — a VI. hadtest három gyalo-
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goshadosztálya — ezzel egyidejűleg erőltetett 
menetben délről, délkeletről és keletről karolta 
át Pápát: 

Seras-gyalogoshadosztály: Roussel-dandár: 1. 
könnyűgyalogosezred; 20., 23. és 60. sorgyalogez
redek; Moreau-dandár: 8., 18. könnyűgyalogezre
dek; 5., 11. sorgyalogezredek (összesen: 11 gya
logos-zászlóalj 7854 gyalogossal; 4 lovasszázad 
1050 lovassal és 12 db ágyú). 

Durutte-gyalogoshadosztály: Valentin-Dessair-
dandár: 23. könnyű gyalogezred; 62., 102. sorgya
logezredek; Roize-dandár: 79., 81. sorgyalogezre
dek; Julhien-dandár: 1., 2. olasz könnyűgyalogez-
redek; Bertoletti-dandár: 3., 4. olasz sorgyalogez
redek; isztriai vadászzászlóalj; olasz hercegi lo
vasvadászezred; 112. (francia) sorgyalogezred; 
Viani-dandár: egy gránátoszászlóalj és két drago-
nyosszázad (összesen: 23 gyalogos-zászlóalj 8404 
gyalogossal, 4 lovasszázad 670 lovassal és 12 db 
ágyú). 

Severoli-gyalogoshadosztály: Bonfani-dandár: 
1., 2. olasz sorgyalogezredek; Peyri-dandár: 7. 
olasz sorgyalogezred; dalmát ezred; olasz királyi 
lovasvadászszázad (összesen: 13 gyalogoszászló
alj 8265 gyalogossal, 1 lovasszázad 120 lovassal; 
12 db ágyú).45 

A VI. francia hadtestnek azonban nem sikerült 
északkeletről átkarolni Pápát; a déli órákra 
ugyanis az osztrák—magyar csapatok kivonultak 
a városból. 

A francia VI. hadtest átkaroló hadmozdulatát 
déli irányból a Grouchy-dragonyoshadosztály 
Mathier-dandára (7., 30. dragonyosezredek és 
olasz királyi dragonyosezred; összesen 14 lovas
század 2153 lovassal és 12 db ágyúval) fedezte 
Dáka és Kéttornyúlak között harcrendbe fejlődve. 

Miközben folyamatban volt a francia csapatok 
felvonulása Pápa körül, még mindig tartott az 
osztrák—magyar reguláris és felkelő hadak visz-
szavonulása Pápáról — a Takácsi és Gyarmat 
közti úton — Győr felé. József nádor, a magyar 
nemesi hadak főparancsnoka — aki ekkor még 
mindig Pápán tartózkodott (főhadiszállása az Es
terházy-kastélyban volt) — megtekintette a Pá
pán átvonuló IX. hadtest Colloredo-, Frimont- és 
Jellasics-hadosztályait. A visszavonuló csapatok
ról kedvezőtlen véleménye volt: ,,A lovasság na
gyon gyenge, különösen a dragonyosok és a 
könnyűlovasság, de külsejük elég jó. Az én ezre
dem (a 2. sz. József-huszárezred, Sz.) jó állapot
ban van és elég erős. Az Ott-huszárok is (az 5. sz. 
Ott-huszárezred, Sz.), de állapotuk középszerű. A 
gyalogság — az Esterházy-, az Alvinczy-gya-
logezredek és a gránátosok kivételével — gyen
ge, lerongyolódott, sok újonccal. A Landwehr-
zászlóaljak nyomorúságosan öltözöttek, legénysé
gük kiképzetlen."46 

A IX. hadtest elvonulása után Pápán és a város 
körül csak utóvédcsapatok maradtak. A 2. sz. 
József-huszárezred három osztálya (kb. 300 hu
szár) továbbra is Pápától nyugatra állt fel. A vá
ros nyugati kijáratánál, a volt Borsosgyőri-kapu 
hídjánál (a mai Derkovits tér közelében) a 19. sz. 
Alvinczy-gyalogezred I I I . zászlóalja (pk.: Bartho-
lémy százados) sorakozott fel. Az ezred I. és II . 
zászlóaljai ugyanekkor a város keleti szélén biz
tosítottak. Pápától nyugatra — Borsosgyőr nyu

gati-délnyugati szélén — vonult fel a pesti lovas
ezred — kisebb reguláris lovasegységekkel (2. és 
5. sz. huszárezredek részei) megerősítve. Pápa vá
rosában voltak még a Vas, Somogy és Zala me
gyei lovasezredek részei.47 

A reggeli órákban a nemesi lovasezredek is pa
rancsot kaptak, hogy miután június 9-től semmi
féle központi ellátmányt nem kaptak, most lássák 
el magukat kenyérrel , zabbal és szénával. Mind
erre azonban a császári katonai raktártisztek bü
rokratizmusa miatt nem került sor. 

Közben — június 12-én délelőtt 10 óra kö
rül — a Mihályháza, Pápadereske, Dáka vonal
ról erős puskaropogás hangzott fel. Megkezdő
dött a francia előrevetett osztagok és a magyar 
nemesi felkelő csapatok utóvédjei közötti tűz
harc. A puskaropogás hallatára a borsosgyőri 
táborban összpontosított nemesi csapatok — el
sősorban a pesti lovasezred — azonnal nyergelt, 
majd előnyomult Nyárád, Pápadereske és Dáka 
felé. Az előnyomuló francia előrevetett oszta
gok azonban az említett falvak keleti szélén 
megálltak, s ott várták be a delet. Kivételt ké
pezett a Dákától délre előnyomuló francia VI. 
hadtest (pk.: Grenier altábornagy), amely to
vábbra is erőltetett menetben nyomult előre, 
hogy keletről — és ha lehet — északkeletről ka
rolja át Pápát. Mivel Ettinghausen tábornok — a 
pápai nagytemplom nyugati tornyából — ész
lelte ezt a hadmozdulatot, jelentette János fő
hercegnek. János főherceg azonnal parancsot 
adott ki a csapatoknak, hogy gyorsítsák mene
telésüket Takácsi felé. Ugyanakkor ezekben a 
percekben érkezett meg a hír János főherceg
hez, hogy a francia V. hadtest (melynek Gro-
uchy-dragonyoshadosztálya Dáka és Kéttornyú
lak között állt harcrendben) főerői is beérkez
tek. Sümegre érkezett a Lamarque-gyalogos-
hadosztály Huard-dandára (13., 29. sorgyalog
ezredek 3—3 zászlóalja) és az Alméras-dandár 
(a 112. sorgyalogezred 3. és a 42. sorgyalog
ezred 1 zászlóalja), összesen 10 gyalogoszászló
alj (6318 gyalogossal). A gyalogsággal együtt ér
kezett a Pully-dragonyoshadosztály 23., 28. és 
29. dragonyosezrede is 12 db ágyúval (összesen 
11 lovasszázad, kb. 1470 lovassal). A két fran
cia hadosztály Sümegről azonnal tovább foly
tatta előnyomulását Somlóvásárhely felé. János 
főherceg attól tartott, hogy a francia V. had
test (pk.: Macdonald altábornagy) Veszprémen 
és Zircen át az osztrák—magyar erők hátába 
kerül. Ennek megakadályozására egy különít
ményt alakítottak ki a 6. sz. Blankenstein-huszár-
ezred két századából, a Veszprém megyei ne
mesi lovasezred 2. ezredesfőhadnagyi lovasosz
tályából (pk.: Salamon Mihály ezredesfőhad
nagy) i valamint az 5. sz. varasdi és a 3. sz. 
szluini határőrezredek egy-egy zászlóaljából és 
két ágyúból. A csoport parancsnoka — az 5. sz. 
varasdi határőrezred parancsnoka — Franz An
ton von Siegenfeld ezredes volt. A különítmény 
Pápáról — Pápateszéren át — Románd körzetébe 
menetelt, hogy ott elzárja a Veszprém—Győr 
közti országutat. 

Déli 12 óra volt, mikor — az utóvédcsapatok-
nak éppen osztani kezdték az ebédet — dörögni 
kezdtek a francia ágyúk. A francia tüzérségi tűz 
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megnyitásakor a Borsosgyőrtől nyugatra és dél
nyugatra álló Veszprém megyei nemesi lovasez
red 1. és 3. lovasosztályait, a Somogy megyei 
és a Vas megyei lovasezredeket azonnal vissza
vonták Pápára, majd Takácsiba. A Borsosgyőrtől 
nyugatra-délnyugatra kialakított biztosítási vo
nalban csak a Pest megyei lovasezred és az 5. sz. 
Ott-huszárezxed maradt. A tüzérségi tűz támoga
tásával Nyárád és Pápadereske, valamint Dáka 
felől egyre nagyobb francia lovassági és gyalog
sági tömegek nyomultak előre. 

Közben Borsosgyőrtől nyugatra — a Kis-Séd 
vizenyős rétségein át vezető töltésúton — egyre 
nagyobb méreteket öltött a visszavonuló nemesi 
lovasezredek tolongása. Miután a visszavonuló 
nemesi lovasezredek túljutottak Borsosgyőrön, 
illetve elérték Pápát, a Pest megyei lovasezred 
parancsnoka — Gosztonyi János ezredeskapi
tány — parancsot adott az 1. ezredeskapitányi 
lovasosztálynak is a visszavonulásra, azzal a mó
dosítással, hogy ne Takácsi, hanem Vaszar felé 
vonuljanak vissza. Elsőnek a lovasosztály 1. lo
vasszázada (pk.: Fáy Mózes századoskapitány) 
vonult vissza. Mikor a 2. lovasszázad (pk.: Sár-
közy Lőrinc századoskapitány) is parancsot ka
pott a visszavonulásra, olyan tolongás volt még 
a Borsosgyőr felé vezető töltésúton, hogy azt 
lehetetlen volt megközelíteni. Ezért a 2. lovas
század letért az útról, északról megkerülte Bor
sosgyőrt, s csak a falutól keletre tértek vissza 
a töltésútra. Az 1. ezredeskapitányi lovasosz
tály elvonulása után Borsosgyőrtől nyugatra, a 
Nyárád felől előnyomuló francia 2. Montbrune-
könnyűlovas-hadosztály első lépcsőjében előnyo
muló Jacquinot-lovasdandárának (1., 2. és 12. 
lovasvadászezredek) előrevetett csapataival 
szemben a pesti lovasezred 3. főstrázsamesteri 
lovasosztályának két százada, a falutól délnyu
gatra, a Dáka—Pápadereske felől támadó 1. Gro-
uchy-dragonyoshadosztály előrevetett osztagai
val szemben pedig a 2. ezredesfőhadnagyi lovas
osztály két százada állt harcrendben. Mögöttük 

- Borsosgyőr faluban — összpontosult az 5. sz. 
Ott-huszárezred mintegy 250 lovasa. 

Elsőnek a Nyárád felől előnyomuló francia 
lovasvadászok közelítették meg a 3. főtrázsa-
mesteri lovasosztályt. Az ellenfelek — lőtávol-
ba érve — kölcsönösen karabély- és pisztoly-
tüzet zúdítottak egymásra, ez azonban a magyar 
lovasoknak veszteséget nem okozott. Miközben 
a tűzharc zajlott, Dáka felől is előnyomultak a 
francia dragonyosok, s megtámadták a Borsos
győrtől délkeletre elterülő réten felsorakozó 2. 
ezredesfőhadnagyi lovasosztályt. A kétoldali 
francia támadás miatt Gosztonyi ezredeskapitány 
elrendelte a visszavonulást. Hogy elkerüljék a 
torlódást, elsőnek a faluban álló huszárok vonul
tak vissza. Ezt követően a Nyárád felé bizto
sító 3. főstrázsamesteri lovasosztály (pk.: báró 
Orczy Lőrinc főstrázsamester) kapott visszavo
nulási parancsot. Az osztály azonban szétszór
tan és tűzharcban állt, s nem tudott visszavo
nulni. Közben a Dáka felől támadó francia dra
gonyosok megrohanták a 2. ezredesfőhadnagyi 
lovasosztályt (pk.: báró Prónay Lajos ezredes
főhadnagy). A lovasosztály azonban szembement 
a franciákkal, mire azok megálltak, s tüzelni 

kezdtek az előnyomuló magyar lovasságra. Erre 
a magyar lovasság is megállt, szintén tüzelni 
kezdett. Miközben sortüzet sortűz után lőttek 
ki, lépésről lépésre — egymást fedező sorok
ban — hátrálni kezdtek. Lassú visszavonulásuk
kal lehetőséget adtak a 3. főstrázsamesteri lo
vasosztálynak is, hogy elszakadjanak a francia 
lovasságtól. Miután a 3. főstrázsamesteri lovas
osztály átvonult Borsosgyőrön, a falutól nyu
gatra húzódó utat már csak a 2. ezredesfőhad
nagyi lovasosztály biztosította. Mikor a lovas
osztály elérte a falu nyugati szélét, az egyik 
század letért az útról, és északról kerülte meg 
a falut, a másik század viszont a falun át vo
nult vissza. A falu utáni első hídnál a lovas
osztály két százada újra egyesült. Miután en
nél a hídnál még összetorlódva vonult át a pesti 
nemesi lovasezred 1. ezredeskapitányi és 3. fő
strázsamesteri lovasosztálya, a Borsosgyőrön át 
vágtában előnyomuló francia 1. lovasvadász
ezred megrohanta az utóvédet adó pesti 2. ez
redesfőhadnagyi lovasosztályt. A francia lovas
ság rohama olyan erős és gyors volt, hogy szá
mos magyar lovas elesett vagy fogságba került. 

Az első híd után keletre (Pápa felé) követ
kező második hídnál megismétlődött a vissza
vonuló magyar csapatok torlódása. Itt a pesti 
lovasezred 3. főstrázsamesteri lovasosztályának 
egyik százada — Máriássy századoskapitány 
vezetésével — szembefordult a támadó francia 
lovasvadászokkal, majd ellenrohamra indult ve
lük szemben. Így most a túl gyorsan előnyomuló 
franciák kerültek kelepcébe, mert most ök tor
lódtak össze a Borsosgyőrtől keletre lévő első 
hídnál. A híd előtt nagy tolongás és kavarodás 
kezdődött. A közelharcban a pesti lovasok több 
francia lovasvadászt lekaszaboltak, többet pedig 
letaszítottak a hídról a patakba. Az itt vívott 
közelharcban különösen kitüntette magát az 
áporkai Veress Mihály káplár, Hunyadi József 
zászlótartó és Papanek János közvitéz. Az utób
bi megmentette Hegedűs János századoskapi
tányt, miközben egy francia lovasvadászt le
vágott. Béki István közvitéz és három társa 
ugyanakkor kivágta a francia lovasok gyűrű
jéből Májerfi főhadnagyot. A solti Horváth Pé
ter közvitéz átadta lovát Estó József strázsa-
mesternek, majd — Horváth — egy szál kard
dal kivágta magát a franciák közül, sőt magá
val hozta Estó strázsamester lelőtt lováról az 
általvetőt és a pisztolyokat. Kitűnt még Stefa-
novics káplár és Krits Pál közvitéz is, aki végül 
is egymaga verekedett a falu utáni első hí
don, miközben az utóvédszakasz — Prónay La
jos ezredesföhadnaggyal (alezredessel) — visz-
szavonult.48 

A Pápától nyugatra vívott utóvédharcot leírta 
Magyarász József pápai plébános is a plébánia 
háztörténetében: ,,1809-ik évi Június hó 12-tödi-
ke vala a leggyászosabb napjaink egyike: ek
kor ugyanis Nyaradról mintegy 30 000-bül álló 
franczia hadsereg János Fő Herceget üldözőleg 
nyomozván Városunkat ellepé. János Fő Herceg
nek 18 000-nyi fegyveresei küzdtérre kiállottak 
ugyan a városon kívül eső Borsos-Győri úton, 
mintha megütközni készültek volna; azonban 
miután két kisszerű álgyúból néhány vak lö-
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vések elhangzottak, csakhamar visszavonulván, 
Nagy Győr felé irányzák lépteiket, míg a fel
kelő Nemes csapat (: Insurgensek :) szinte nyak
ra-főre Csőt nevű helységnek iramlott. Én, egy 
Cs. Kir. Tábornok (: Generális :) és még többen 
a toronyból szemléltük az egész jelenetet, mind
addig, míg a Várhoz (kastélyhoz, Sz) közelíte
nek; ekkor ugyanis, nehogy valaki lármaharan
got kondítson, mindnyájukat leparancsolám. Lát
tuk a toronyból az egyes harcolókat, láttuk osz
tályokra alakulni a Francziákat, és különbféle 
irányban előnyomulni, mintha Győr felé vonuló 
János Fő Herceget megelőzni volna céljok útjá
ban. János Fő Hercegnek több fő generálisaival 
együtt ezen a napon a Várban (kastélyban, Sz) 
ebédelt, valamint a nálam (azaz a plébánián, Sz) 
szállásoló két Generálisok egyike Lutz nevezetű 
is; míg ellenben Marcziáni Tábornok Urat segéd
jeikkel (segédtisztjeikkel, Sz) nekem volt szeren
csém megvendégelhetni. Egy óra alig volt dél 
után, mindnyájan derekasan mozgásba jőve, Já
nos Fő Herceggel Győrnek indultak."49 

Déli 12-13 óra között a borsosgyőri utat bizto
sító pesti nemesi lovasezred Pápa nyugati szélére 
vonult vissza. A francia lovasság szorosan a 
nyomában volt a hátráló magyar felkelőknek, 
s csak a város szélén, a Borsosgyőri-kapunál 
felsorakozott 19. sz. Alvinczy-gyalogezred III . 
zászlóaljának sortüze állította meg rövid időre 
a francia lovasvadászokat. A franciák tüzérsé
get vontak előre lovasságuk támogatására, s 
kartácstűzzel futamították meg a magyar sor
gyalogságot. A hátráló zászlóalj csak a mai Der-
kovics tér házai között tudta rendezni sorait, 
majd szuronyt szegezve rontottak a francia lo
vasokra, s kétszer vetették vissza őket a Borsos
győri-kaputól a ,,Fabrikáig". Miután löszerük 
végleg elfogyott, a Posta utcán át a Piactérre, 
illetve a nagytemplom körül gyülekező társaik
hoz vonultak vissza. Ott a gyalogság újra egye
sült a József- és Ott-huszárokkal, s újra rohamra 
indultak a Posta utcán, s egy darabon újra visz-
szaszorították a francia lovasságot. Zsoldos Já
nos visszaemlékezése szerint a lövöldözés során 
a Piactérre tóduló kíváncsi polgári lakosok kö
zül egy parasztembert, egy csizmadiainast és egy 
molnárnak a fiát érte halálos lövés.50 Magya
rász József plébános is részletesen megemléke
zik az utcai harcokról: ,,A Pápai ütközet alkalmá
val első napon, a város végén létező vágóhíd 
vagy mészárszék közelében, úgy szinte a város
ban a templom mellett egy kis utósereg volt 
fel állítva Alvinczy ezredébül; mindketten lö
véssel fogadták a Francziákat; az első csapatbé
liek közt (ti. a vágóhídnál lévők közül, Sz.) kü
lönösen megérdemli az említést egy igénytelen 
kinézésű czigánykatona, ki a medve bőrös si-
sakú franczia vadász lovagok előtt kedélyesen 
ficánkoló fő tisztek egyik legfényesebbikére 
mutatván, bajtársainak előre monda: »az a fé
nyes az enyim lesz ám!«; mire harmadszori lö
vés után a fényes generálist csakugyan lováról 
le is ejté, hozzáadván egyszersmind: »Ezt el ne 
felejtsék ám!« Ezen sikerült merénylet után a vi
téz újpolgár életét biztosítandó a Borsó-ház előtti 
híd alá menekült, ahol három egész napig őt a 
jószívű szomszédság élelmezé." A plébános sze

rint a lelőtt francia tiszt — egy generális — 
azonnal meghalt. Zsoldos János főorvos emlék
irata szerint ,,az Alvinczy gyalogezredbül né
hány katona a Borsos-Győri-kapu házainál fel
állottak, s a jámbor Kufár házánál egy cigány 
katona az élen előnyomuló francia lovasvadá
szok Ayét nevű ezredesét (aki Verdun közelé
ben született és már két vitézi rendjellel ren
delkezett) vesén lőtte". Zsoldos szerint a francia 
ezredes még július elején is élt, s túlélte sé
rülését. 

Délután 16 óra körül a francia lovasvadászok 
egyre nagyobb erőkkel nyomultak be Pápára, s 
elsősorban a városból észak felé kivezető uta
kon hátráló osztrák—magyar csapatokat üldöz
ték. A francia lovasok a várkastélytól észak
nyugatra álló régi malomnál több lemaradozott 
magyar Alvinczy-bakának vágták el a vissza
vonulási útját. A harcban — Zsoldos vissza
emlékezése szerint — több magyar gyalogost le
vágtak a franciák. Szerinte egy magyar kato
nának a vérét sokáig kegyelettel mutogatták a 
kastély kőfalán, hol őt a franciák megszorítot
ták. A katona — hátát vetve a kőfalnak — 
szuronyos puskájával védekezett a francia lo
vasok kardcsapásai ellen, míg halálos csapás 
érte. Az Alvinczy-gyalogezred története szerint 
az ezred a Pápán vívott harcban csak két halot
tat és 43 sebesültet vesztett, a súlyos sebesültek 
között volt a I I I . zászlóalj 16. századának pa
rancsnoka, Gyárfás Sándor százados is.51 Más 
adatok szerint egy magyar huszár — nyomá
ban az üldöző francia lovasokkal — a Szent 
László utcán át a mai Kossuth Lajos utcába, majd 
onnan a Piactérre vágtatott. A huszár — mikor 
látta, hogy utolérik — hirtelen visszarántotta 
lovát, s a mellette elrobogó francia lovasva
dászt egy kardcsapással levágta; majd őt is 
lekaszabolták a francia lovasok.52 A belváros
ban dúló harcról Magyarász plébános a továb
biakban így írt: „A fentebb érintett Templom 
(a város központjában álló templomról van 
szó, Sz.) melléki Utósereg is szinte három íz
ben lőtte ki fegyvereit a Csuzinő-féle ház és a 
Rózsa-vendégfogadó közt benyomuló Franczia lo
vasvadászokra, kik csakugyan mindannyiszor 
némüleg vissza is vonultak; azonban a három
szori lövésnek minden eredménye egyetlen ló
nak halála lön; mellynek tulajdonosa nyergét 
és minden szerszámát rögtön összeszedvén egye
nesen hozzám (ti. a templom túloldalán ma is 
álló plébániába, Sz.) jött illy kérdéssel támad
ván meg: »Habt ein Pferd?!« »Van egy lova?!«; 
én pedig egy »igen« felelettel istállómra mu-
taték. A Franczia azonnal ott termett, hol még is 
ragadozó határozatáról azon ürügy alatt, hogy 
még gyöngék paripának, sükerült lebeszélnem; 
és jólehet ő tovább sem szűnt meg erősíteni, 
mondván: »Sind schon gut für ein Chasseur!« 
»Jók ezek egy vadásznak!«; lovaimat mégis 
bántatlanul odahagyá. Mielőtt udvaromat oda
hagyta volna, még egyszer megkérdezte: hol 
kaphat egy paripának alkalmas lovat? Mire én 
az egész városra mutatván, egy ,,dir" szócská
val válaszoltam néki. Minthogy a vitéz nagyon 
felhevült volt, azon biztatással, hogy jó bor
ral megenyhítem őt, kicsaltam istállómból; 
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liqueurt kívánt ő; én pedig egy öveggel égett 
bort (pálinkát, Sz.) hoztam fel pinczémből, 
mellyet megszagulván eme szavakkal »nicht 
gut!« »nem jó!« bosszankodva vissza v e t e t t . . . 
majd tovább iramlott." 

Míg a városban szórványos utóvédharcok ját
szódtak le, a francia 2. (Montbrun) -könnyűlo
vas-hadosztály 1. (Jacquinot)-lovasdandára (az 
1., 2. és 12. lovasvadászezredekkel) és 2. (Pa-
jol)-lovasdandára (az 5. és 7. huszár-, valamint 
11. lovasvadászezredekkel) a városból észak felé 
hátráló osztrák—magyar csapatokat üldözték. 
Heves harcok dúltak a Kanászház és a Kálvária 
között, ahol egy francia főtiszt is elesett. (Erről 
írta Magyarász plébános: ,,Az agyonlőtt Gene
rálist tüstént egy fekete szekérbe vetvén, a Kál
vária körüli téren magok a Francziák el is te
mették, később pedig az ütközeti zajnak meg
szűntekor újólag felásván . . . " — eltemettették.) 
Zsoldos főorvos feljegyzései szerint sok francia 
veszett el lovával együtt a Kanászház melletti 
árokban, nemkülönben a Takácsi felé vezető 
úton, ott, ahol Pápáról menvén, az Ispotályos-
földek jobb kéz felől kezdődtek. Csatatér volt a 
Pápa—Takácsi közti út kétoldala. Az út men
tén hevertek az elesett huszárok és lovak, ki
ket aztán itt az út mentén temettek el később. 

Délután 16 órára véget ért Pápán a harc: ,,Dél
után 4 órakor özönlött be Pápára a Francziák 
serege, Eugène Alkirály vezérlete alatt, ki is 
a Várban szállásolt. Hozzám — írta a plébá
nos — a plébániára bizonyos Boneau Fő Gene
rális és az egész Olasz Armádiának első Ellátó 
Biztosa rendeltetett két segédeivel (segédtiszt
jével, Sz.); ezeknek egyike diákul (latinul, Sz.), 
másika pedig németül jól beszéllett." 

A hátráló osztrák—magyar csapatok utóvédjei 
Takácsitól északra, a Gerence patak vonalán 
szembefordultak az üldöző francia lovassággal 
és fogatolt tüzérséggel. Miután a pesti és zalai 
lovasezredek is visszavonultak a faluból, a fran
ciák tüzérséget állítottak fel a Takácsi körüli 
magaslatokon, s onnét ágyúzták a patakon át
gázoló magyar lovasságot. Az ágyúlövésektől 
— amelyek több lovat elsodortak — olyan 
nagy zűrzavar alakult ki a gázlóknál, hogy a 
zalai lovasezred csak Zsigmondházapuszta felé 
tudott visszavonulni, majd onnét Gyarmat felé 
hátrált. 

Június 12-én késő este a marcaltői hídfő felől 
előnyomuló francia 4. (Colbert)-könnyűlovasdan
dár három lovasezrede (9. huszár-, valamint 7. 
és 20. lovasvadászezredek) és 12 ágyúja be
nyomult Takácsiba, majd több ponton megkezd
te az átkelést a Gerencén. 

A Veszprém megyei lovasezred — június 13-
án hajnali 03 óráig — Gyarmat falu északi 
szélén pihent, majd folytatta visszavonulását a 
Győrtől délre fekvő Kismegyeri-major körze
tébe.53 

1809. június 13-án hajnalban az osztrák—ma
gyar IX. hadtest (20 524 gyalogos és 4003 lo
vas), valamint a magyar nemesi felkelő csapa
tok részei elhagyták Veszprém vármegye terü
letét, s csatlakoztak a Győrtől délre összponto
sított magyar nemesi hadak főerőihez (11 108 
gyalogos és 8839 lovas).54 

Közben — június 12-én 16-18 óra között — 
a Pápára benyomuló francia csapatok szabad 
rablásra kaptak engedélyt. Magyarász plébános 
ugyan csak annyit írt, hogy ,,ezen Generális 
halála (ti., akit a cigány baka lelőtt a Borsos
győri-kapunál, Sz.) nagy rendetlenségnek lett 
szülője: a Francziák ugyanis a felső majorok
ban rablottak, a Kálvária körül lakozó Tímárnak 
borait pedig kieregették. Később ismét hat igen 
ifionc franczia gyalogok vetődtek hozzám azon 
ürügy alatt mintha ők császári katonákat ke
resnének, rabolni szándékozók, kiket azonban a 
jó indulatú diákos francia Tiszt (lásd előbb!) 
azonnal eligazított". Sőt, a plébános leírta, hogy 
egy francia tiszt lezáratta a Kálvária-kápolnát, 
s kulcsait behozta hozzá, illetve figyelmez
tette, hogy onnan hozzon be minden értéket, 
mert „teljességgel nem lehet kezeskednie az 
iránt, hogy a katonák rabolni nem fognak!". 
A plébános és a tanító azonnal kimentek a ká
polnához, s minden értéktárgyat behoztak. Ott 
vették észre, hogy a ,,Kálvária körül tanyázó 
Francziák a statióknál létezett faragványyokat, 
úgymind a Zsidóknak orrait, füleit, sat. le
csonkították, egyedül Üdvözítőnk képét hagyván 
sértetlenül, keresztényi gondolkodásuk és érzel
mük tanúsító jeléül". Ezen epizódok ellenére, 
a francia katonaság két órán át fosztogatta a vá
ros lakosságát. Egy Francsics Károly nevű bor
bély évekkel később így emlékezett erre: ,.Gon
dolhatni lehet, hogy hogy rohant a győzedel
mes ellenség a városi lakásokra! . . . és dúlt, ra
bolt, ahol mit lehetett. Szülőimnél ugyan — mint 
aféle szegény mesterembereknél — nem sokat 
találtak a hozzánk berohanok rabolnivalót; de 
azért egészen mentek nem maradtak, mert egyik 
közvitéz apám ujjáról a még megvolt, arany 
jegygyűrűjét lehúzta, és nyakáról új, fekete se
lyem nyakkendőjét eloldotta. S minekutána az 
ijesztő rabló két óra elmúlt: zörögtek a dobok, 
és a házak az ellenségtől megmenekültek."5 5 

A francia katonák betörtek a református kollé
giumba is, s elrabolták a kollégiumnak — Len
gyel Mihály seniornál megtalált — összes pén
zét: 322 forint 44 krajcárt. Márton István pro
fesszor — közben saját házát hagyva prédául a 
katonáknak! — a kollégiumba sietett, hogy az 
oda betóduló katonák pusztításától legalább a 
kollégium könyvtárát megmentse.56 A fosztoga
tás során öt francia katona betört Zsoldos Já
nos főorvos házába is — miközben a főorvos 
már a katonai kórházban dolgozott. Az orvos 
családtagjai sietve érte mentek a Benedek-ren
diek kolostorában működő katonai kórházba. 
Mire Zsoldos hazaért, a katonák már kifosztot
ták a lakást. Sőt, mikor belépett a házba, a ka
tonák őt is kirabolták. Mivel nem voltak meg
elégedve a zsákmánnyal, pénzt követeltek, azzal 
fenyegetőzve, hogy rájuk gyújtják a házat.. Az 
öt francia katona még a házban garázdálkodott, 
mikor még két francia trombitás is bejött a 
házba. Mivel ők már semmi elrabolnivalót nem 
találtak, lehúzták Zsoldos csizmáit. Azonban ép
pen ezekben a percekben lépett be a házba egy 
francia szálláscsináló tiszt, hogy a lakást Lau-
riston tábornoknak foglalja le. Ez a tiszt rápa
rancsolt a két trombitásra, hogy legalább a csiz-
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máit adják vissza — a francia sebesülteket is 
ápoló — orvosnak. 1809 július végén — a fran
cia csapatok távozása után — a városi Állandó 
Deputáció nagyarányú összeírást végzett a fran
cia katonaság által Pápán végbevit t rablások
ról. Az általános jellegű felmérés szerint első
sorban bort raboltak, illetve ruhaneműeket és 
kisebb értéktárgyakat . Álljon itt néhány például: 
,,18 Akó (1152 liter, Sz) öt és hatesztendős 
somlai bor akóját 30 forintjával számlálván: 
840 forint; 11 Akó (704 liter) Balaton melléki 
két esztendős bor akóját 16 forintjával számlál
ván: 176 forint; stb.; két mente egyik zöld se-
lem posztóbul arany, a másik sötétkék teveszőr 
szerszámmal az ifjabbik fiamé, mind a három 
mente muszka (orosz, Sz.) prémes volt: 40 fo
rint; . . . két nagy köpenyeg egyik a magamé 
a másik pedig az ifjabbik fiamé: 50 forint; egy 
kalpag: 9 forint; egy arannyal kivarrot t paszo-
mántos vörös süveg az idősebbik fijamé: 14 fo
rint; egy öltözet vörös virágos karton hosszú 
ruha: 30 forint; negyven férfi ümög (ing, Sz.) 
a magamé, a fiamé, egyet öt forinttal számlál
ván: 200 forint; stb. Húsz asszonyi ümög a Fe
leségemé és Leányomé, egyet 6 forintjával szám
lálván: 120 forint; stb. Három nagy tábla sza
lonna 30 forintra való; kilenc sunka: 8 fo
rint, stb." 

Az így összeírt károkat a bizottság összesen 
1961 forint 16 krajcárban állapította meg. A 
bizottságnak további 55 pápai polgár nyújtott 
be panaszt kárairól. Például: Francsics László 
(a fentebb említett Francsics Károly apja): 
„mesterségihez való 16 db szál szíjjat elvitték, 
egy 1 forint 30 krajcárnak vévén: 20 forint; 
egy 5 itzés csutorát: 5 forint; egy selem nyak
ravalót: 2 forint; egy ezüst kar ika gyűrűt: 1 fo
rintért; két nagy vizes sajtárt: 2 forintért". 
,,32. numero: Horváth Istvány: egy fél zsák búza 
lisztet elvittek: 12 forint, 6 ludat: 6 forint; 
fölső lepedőt egyet elvittek három keszkenyövel 
és egy karton szoknyával: 13 forint; három ke
nyeret: 3 forint 45 krajcár; egy pár fehér kap-
cát: 2 forint; egy beretvát: 1 forint; nála koszt
ban lévő deák gyerekjeinek kára: 36 forint 30 
krajcár." A Felsőmajorban 151 polgárt raboltak 
ki a katonák, összesen 21 177 forint értékben. 
Alsómajorban 38 polgárt fosztottak ki. Többek 
között Kamondy Ferenc jelentette, hogy ,,az el
lenség bé jövetelének első napján mindjárt a 
házamra ráütvén két sasszér (chasseur = lovas
vadász, Sz.), bankókban 50 forintomat és igen 
könnyen 30 forintokat érő zsebórámat rablás
képen elvitte; ez a kétféle lészen: 80 forint". 
Hering János ezt jelentette: ,,azon szempillan
tásban amidőn bé jött az ellenség, négy lovas 
sasszér megtámadván, a zsebórámtól megfosztot
tak: 120 forint értékben; a bugyellárisombul 
másnap korán reggel lófarkú katonák (ti. lófar-
kas díszítésű sisakos dragonyosok, Sz.) kivettek 
235 forintot". Nagy István elpanaszolta, hogy 
,,folyó 1809-dik Esztendőben Június 12-én a 
Francziák Pápára berontván, és Divisionis Ge
nerális (hadosztályparancsnok, Sz.) Grouchynak 
emberei, Adjutánsa, más két tisztekkel, födeles 
szekerével, társzekerével, két ökör szekérrel, 25 
dragonyossal, kocsis és lovász emberekkel, 42 

lovakkal és 8 ökörrel Házamhoz beszállván: 1. 
no. négy font gyertyát elvitték 1 forintjával 4 
forintért; 2-szor: tíz mázsa szénámat erőszako
san elhordták és megetették, mázsáját azon jó 
tavaszi szénát vévén 5 forintjával: 50 forintért; 
3-szor: 5 mázsa szalmámat is azon 50 darab 
marha alá, mellyekkel az Udvarom tömve volt, 
széjjel szórták és elpazarolták, mázsáját 2 fo
rintjával: ára 10 forint; 4-szer: fél akó bort (kb. 
32 liter, Sz.) megittak 24 forintjával, az 12 fo
rint 48 krajcár; 5-ször: egy nagy viselt magyar 
köpönyeget elraboltak, melly megért: 24 fo
rintot; 6-szor: kamora ajtómat törték, pléhját-
sarkait kifeszegették, elrontották, kocsiládámat 
összetörték, sajtárt, gyertyatartót s több más házi 
eszközöket elhordták; a kár summája: 100 forint 
48 krajcár".57 

Ugyancsak június 12-én délután a fran
cia Itáliai Hadsereg egészségügyi parancs
noka, egy Maison nevű tiszt — mint azt Zsol
dos János főorvos leírta — lefoglalta a 
francia csapatok számára a Benedek-rendi és 
irgalmas rendi szerzetesek kolostoraiban mű
ködő katonai kórházakat. Már másnap, 
június 13-án a Benedek-rendiek kolostorá
ba — melyet a francia Dumont orvostiszt pa
rancsnoksága alá rendeltek — 116 osztrák és 
magyar, valamint 47 francia sebesült katonát 
hordtak be. Ugyanakkor az irgalmas rendiek 
kolostorába 17 osztrák és 16 francia sebe
sültet szállítottak. Ugyanezen az estén 
Maison kórházparancsnok összehívta a pá
pai orvosokat — Zsoldos János és Puchli orvo
sokat, Miskolczi sebészorvost és öt gyógysze
részt —, és utasította őket, hogy dolgozniok kell 
a pápai francia katonai kórházakban. 

Hogy elkerüljék a francia csapatok oktalan 
fosztogatásait, június 13-án egy bizottságot ne
veztek ki gróf Esterházy Imre, Rába Boldizsár al
ispán, Horváth kanonok, Rohonczy János, Vetsey 
Ferenc, Pálffy László, Bartza Ádám, Hanovszky 
János, Káldy János és Oswald Zsigmond részt
vételével. A bizottság biztosokat nevezett ki a 
ruha-, az ágy-, a hús-, a kenyér-, a bor-, a ta
karmány-, a szállásügyek, sőt a temetői ügyek 
intézésére.58 

ÍV. VESZPRÉM MEGYE FRANCIA 
MEGSZÁLLÁSA A GYŐRI CSATA UTÁN 

(1809. június 14—július 1.) 

A Pápa felől visszavonuló osztrák—magyar 
IX. hadtest — valamint a nemesi felkelőkből 
álló Andrássy- és Mecséry-dandárok — június 
13-án egyesültek a Győrtől délre összpontosított 
magyar nemesi felkelő hadak föerőivel. A Pápa 
felől őket üldöző francia II . és VI. hadtestek, 
valamint V. hadtest részei déli irányból, a Lau-
riston-hadtest pedig nyugati irányból június 14-
én megtámadta a Győr és Kismegyer közt harc
rendbe fejlődött osztrák—magyar csapatokat. Az 
osztrák—magyar erők harcrendje a következő: 
volt: a Győrtől nyugatra kiépített erődített tábor
ban a Meskó-hadosztály nemesi csapatai össz
pontosultak (őket francia támadás nem érte); a 
hadsereg jobb szárnyán (Győrtől délre) a Fri-
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5. ábra. A győri csata vázlata (1809. június 14.) 
Figure 5 L'esquisse de la bataille de Györ (Raab) le 
14 juin 1809 

mont-hadosztály Bésán-dandára összpontosult; 
középütt két hadosztály vonult fel. A közép jobb 
szárnyán a Jellasics-hadosztály (Sebottendorf-, 
Eckhardt- és Legisfeld-dandárok: 17 gyalogos
zászlóaljjal); a közép bal szárnyán a Colloredo-
hadosztály (Lutz- és Marziani-dandárok: 17 gya
logoszászlóaljjal). A hadsereg (déli) bal szárnyát 
a magyar nemesi lovasezredekből álló Mecséry-
lovashadosztály (Andrássy- és Gosztonyi-lovas-
dandárai) alkotta, összesen 40 lovasszázaddal. 
A Frimont-hadosztály Gajoli- és Kleinmayer-
dandárai alkották a tartalékot, részben a közép-, 
részben a job szárny mögött. 

A délelőtti előcsatározások után a francia had
sereg déli 12 órakor kezdte meg a támadást. Déli 
(jobb) szárnyán összpontosított három lovas
hadosztályával délről igyekezett átkarolni az 
osztrák—magyar hadsereget. Délután 15-16 óra 
között az egész arcvonalon heves tűzharc és ké
zitusa alakult ki. Elsőnek a déli szárnyat bizto
sító Mecséry-lovashadosztály omlott össze 16 
órakor, s a magyar nemesi lovasezredek Sas
hegyen át Ács felé visszavonultak. Miután a 
IX. hadtestet bekerítés fenyegette, délután 17 
órakor János főherceg parancsot adott az általá
nos visszavonulásra Ácson át Komárom déli 
térségébe. 

A Veszprém megyei lovasezred a Mecséry-
lovashadosztály Gosztonyi-lovasdandárában har
colt, s a visszavonulás során a lovasezred mint
egy 680 embere közül kétszázan szétfutottak. 
Ezek közül 35 lovas Pestig menekült. , ! l A töb
biek szétszéledtek és zömében falujukba mene
kültek, ott rejtőztek el. 

A veszprémi 9. sz. gyalogoszászlóalj (1207 
ember) a hadsereg centrumának (északi) jobb 
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szárnyát alkotó Jellasics-hadosztály első harcvo
nalában, az Eckhard-dandárban vonult fel. A 
csatasor a Pánzsa-ér keleti partvonalán húzó
dott Győrszabadhegy DNy—Kismegyer ÉNy kö
zött. A délelőtti francia ágyútűzben, majd a dél
után 15 órakor meginduló francia támadás során 
a zászlóaljnak veszteségei nem voltak. Amikor a 
francia VI. hadtest 3. (Severoli)-gyalogoshad
osztálya átgázolt a Pánzsa-éren és megrohamozta 
a Jellasics-hadosztály Sebottendorf- és Eckhard-
dandárait, közelharcra került sor. A kézitusá
ban a 9. sz. gyalogoszászlóalj (déli) bal szárnyán 
álló sorzászlóalj meghátrált, s erre a veszprémi 
zászlóalj is visszavonult mintegy 50 lépést. Ek
kor a 32. sz. Esterházy-gyalogezred két zászló
alja szuronyt szegezve újra előretört. Márkus 
József ezredes parancsára a veszprémi gyalog
ság is szuronyt szegezve, egyetlen lövés nélkül 
előnyomult. Az előre-hátra hullámzó harcban 
ezt az előnyomulást a zászlóalj kétszer megis
mételte. Mivel időközben a francia 3. (Seve-
roli)-gyaloghadosztály az Eckhardt-dandár (dé
li) bal szárnyán újra áttört, az Eckhardt-dandár 
megkezdte visszavonulását. A két ellenroham al
kalmával a veszprémi gyalogságból 79 em
ber hősi halált halt, megsebesült vagy francia 
fogságba került. Mint a zászlóalj parancsnoka, 
Márkus József ezredes jelentette: ,,Ezen vissza
vonulás alatt egyetlen ember sem dobta el fegy
vereit, s még a 14-15 éves dobos sem dobját, 
hanem mint öreg katonákhoz illik, megtartot
ták. "l'° A jelentésben közöltektől eltérően, való-

6. ábra. Jelenet a győri csatából. 
Figure 6 — Une scène de la bataille de Győr (Raab) 

jában a gyalogoszászlóaljból még többen szök
tek meg, mint a lovasezredből. Utólagos vizsgá
latok szerint mintegy 490 ember szökött meg 
csak a veszprémi zászlóaljtól. A háború után fel
vett hadbírósági jegyzőkönyv az ütközet számos 
epizódját örökítette meg: ezek között a vitéz
ségnek és a gyávaságnak számos esetét. A lo
vasezred 3. főstrázsamesteri lovasosztályából — 
miután a csata előtt a legénységnek fejenként 
kiosztottak egy-egy meszely (kb. fél liter) bort, 
70 lovas (Kenessey Károly főhadnagy parancs
nokságával) az előnyomuló francia lovasságra 



rontott. A roham során a csoport szétszóró
dott. Nemes Nagy János (Mihályháza), nemes 
Kiss István (Pápa) és nemes Szalóky Antal köz
vitézek — bár zsákmányoltak egy sárga fran
cia lovat — elszakadtak társaiktól. Tizenkét 
francia lovas Táplánypusztán át Szentmárton
hegyéig (Pannonhalma) üldözte őket. Mivel a 
menekülés során több árkot is átugrattak, va
lamennyi pisztolyukat elpotyogtatták nyereg
tokjaikból. Itt, Pannonhalmán a zalai lovasság 
közé kerültek. Ezekkel együtt vonultak vissza 
Homokbödögéig, majd itt a faluban hagyva 
egyenruhájukat, fegyvereiket és lovaikat, lakó
helyükre tértek haza. Egy másik veszprémi lo
vasegység — melynek parancsnoka a francia 
fogságba esett Kemény Dénes századoskapi
tány volt — számos Ott- és József-huszárral 
együtt a francia lovasság közé keveredett . A 
francia lovasok szétverték a csoportot. Né
hány — mihályházi — nemesi felkelő (Katona 
József, Mészáros Péter, Nagy Dániel, Nagy Fe
renc) Gic faluig meg sem állt. Mivel azt a hírt 
kapták, hogy Takácsiban franciák vannak, Ba-
konyszentlászlón át Homokbödögére, onnét Gan-
nára, illetve a kupi vágáson át Mihályházára 
menekültek. Mások — mint pl. nemes Szalóky 
Zsigmond közvitéz (Szalók) — néhány József
huszárral és vasmegyei lovassal Kocson, Ma
gyarszombathelyen (ma: Bakonyszombathely), 
Nagytevelen és Bakonyjákón át Szalók faluba 
futottak. A veszprémi Török János közvitéz — 
miután lovát már előzőleg kilőtték alóla — Ke
mény Dénes századoskapitány parancsára harc 
közben sajtárban hordta a bort bajtársainak. A 
harc forgatatában szerzett magának egy gazdát
lan lovat, majd két társával együtt Veszprém
be menekült. Ugyancsak a 3. lovasosztályban 
szolgáló Kenessey Sándor káplár (Küngös) a harc 
közben lovával együtt árokba fordult, majd 
onnan kivergödve — számos társával együtt — 
Pannonhalmán át Veszprémig menekült. Az em
lített ároknál vívott közelharcban nemes Antal 
Imre közvitéz (Jenő) — miután három francia 
lovast levágott — súlyos kardvágást kapott az 
állán. Miután bekötözték — Halász hadnagy 
utasítására — a táplányi csárdához ment vissza. 
Innét néhány Vas megyei lovassal Palotára, majd 
Veszprémbe menekült. Innét hazatért Jenő falu
ba, ahol a szőlőkben bujkált a franciák kivonu
lásáig. Az ugyancsak a 3. főstrázsamesteri lo
vasosztályhoz tartozó nemes Ihász István köz
vitéz (Nagydém) — Ihász kapitánnyal és más 
lovasokkal — a franciák által körülfogott és szo
rongatott Hunkár Antal századoskapitány se
gítségére vágtatott. A harcban a felkelő lo
vasok szétszóródtak: Ihász István egy árok
ba bukott lovastól együtt, majd onnét kiszaba
dulva Táplánypusztára menekült. Ott találkozott 
újra Ihász kapitánnyal és embereivel, akik
kel együtt az écsi erdőn át Nagydémre mene
kült, s a szőlőhegyen rejtőztek a franciák el
vonulásáig. A lovasok cserbenhagyták Hunkárt, 
aki francia fogságba esett. Megfutamodtak a 
többiek is: nemes Bereczky Péter (Adásztevel), 
Göndöcs Mihály, Kiss Sándor, Bekes János, Bá-
tory Mihály, Kovács Ferenc káplárok, Lampért 
Mihály és más közvitézek Táplánynál abbahagy

ták a harcot, majd Tamásin át hazatértek Adász-
tevelre. Ugyanebben a harcban nemes Gánts Fe
renc közvitézt (Csögle) egy lövés és két kard
szúrás leterítette lováról a földre. Lovát a fran
ciák elragadták, ö maga azonban sebesülten 
kivergődött a közelharcból, s Gicen át haza
menekült. Kovács János közvitézt (Szentgál) is 
letaszították lováról, s miután kivergődött a 
közelharcból — Kovács János, Bognár Ferenc 
és Tamás Bálint nevű szentgáli bajtársaival — a 
Bakonyon át Szentgálra menekültek. Megfu
tamodott a csatából maga Kenessey Károly fő
hadnagy is — aki tizennyolc emberével együtt 
— Dédére, majd onnan Veszprémbe menekült. 
Nemes Győrffy László közvitézt (Görcsöny) — 
kartácslövéstől megvadult lova hazáig ragadta. 
Nemes Biró István közvitéz (Csögle) két regulá
ris huszárral Zircig futott, majd hazatért. Az 
utólagos megállapítások szerint a Veszprém me
gyei lovasezredből (680 lovas) 117 ember szö
kött meg csapatától a csata zűrzavarában. Az 
1. ezredeskapitányi lovasosztálytól 12-en; a 2. 
ezredeskapitányi lovasosztálytól 15-en; a 3. fő
strázsamesteri lovasosztálytól pedig 85-en. A lo
vasezredből hősi halált haltak 22-en, megsebe
sültek 65-en. 

A harcok sebesültjeinek zömét Pápára szál
lították. A június 13-i elöcsatározások sebesült
jei közül 19 sebesült francia katonát hoztak 
Pápára. Mint Magyarász József pápai plébános 
feljegyezte, a június 13-i harcokban az osztrák 
Marziani dandártábornok „lovárul lefordulván 
a Francziák kezébe került", akik a tábornokot 
visszahozták Pápára. Marziani előző szállásadó
jához, a plébánoshoz akart visszatérni. Ott 
azonban a beszállásolt franciák miatt nem ka
pott helyet, s ezért Schwarz kereskedő házánál 
szállásolták el a franciák. 

Június 14—15-én a győri csatatérről a fran
ciák 298 francia és 217 osztrák—magyar sebe
sültet szállítottak Pápára strázsamesteri rangon 
alul. Ezekkel egyidejűleg Pápára hoztak még 30 
francia tisztet is, köztük egy ezredest, aki még 
aznap meghalt. Pápára hoztak továbbá még öt 
osztrák tisztet is: egy kapitányt, három főhad
nagyot és egy alhadnagyot. Mivel a Benedek
rendiek és az irgalmasok kolostorában beren
dezett kórházakban a sebesültek már nem fér
tek el, a közembereket a városi Szent Ilona-
kórházba helyezték el. Mivel a francia tisztek az 
osztrák—magyar tiszteket nem tűrték el maguk 
között, azokat a Benedek-rendiek és az irgal
masok kolostorában egy-egy külön szobában 
helyezték el. Június 15-én a várkastély föld
szintjén is kórházat rendeztek be a sebesült 
francia katonák számára. A francia katonai kór
házak vezető tisztjei a következők voltak: Wol-
lan hadbiztos (Comissarius Ordinátor) és Ro
bert nevű titkára; Maison kórházparancsnok 
(Feő Spitály Comissarius); De Cambis (Hadi 
Comissarius); D. Latour (Tábori belső orvos); 
Babán törzsorvos (Stabilis orvos); Dumond kór
házi ellenőr (Controllor a Spitályban); Pean se
bész (Inspections al-chirurgus). A város térpa
rancsnoka Mathieu volt, segédtisztjei (adjután
sai) pedig Micheau és Rosajo, valamint Barbier 
(Ordonatos Comissarius). A francia város- és 
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kórházparancsnokság már június 13—14-én el
rendelte, hogy minden sebesült és beteg kato
nának naponta kétszer — délelőtt 9 órakor és 
délután 16 órakor — fél font (kb. 22 dkg) főtt 
húst, fél font kenyeret és egy meszely (kb. fél 
liter) bort kell adni a város részéről. 

A francia katonai kórházakban az alábbi pá
pai — majd fokozatosan más városokból és fal
vakból berendelt magyar — orvosok dolgoz
tak: Zsoldos János igazgató-orvos, segédje: Si-
ninger Krisztián, a tolmács: Müller kereskedő. 
Belgyógyász orvosok: dr. Gutrein (Veszprém), 
dr. Birk (Lepsény), dr. Puchli (Pápa). Seborvo
sok: Kunté, Mészáros, Miskolczi (pápaiak), Frá
ter Remigius irgalmas rendi szerzetes, Kiszling, 
Lantzinger, Firinger legények Veszprémből; 
Réczinger, Kántor, Markos, Turmán borbély 
(sebész) mesterek, valamint Müller, Vörös, 
Pucher, Gotang, Halasi borbély (sebész) legé
nyek Veszprémből; Teinger (Celldömöld), Varter 
(Patona), Ulrich (Tés), Nagy László (Németié
vel). Patikusok: Barnabás, Andrasech, Landa-
lin, Korporits, Bisistye. Kötszerszabók és -mo
sók: Heinrich Sturm és Prill. Temetőbiztosok: 
Lazéri, Tislér és Nemes Szűcs. Ruhabiztos: Hor
váth Imre ügyész; ágybiztos: Orsolits. A kas
télyban működő tiszti kórházat a franciák látták 
el, a polgári szervek csak étellel, itallal, kés
sel, fűrészekkel, kötszerrel, gombostűkkel és 
orvossággal látták el őket.''2 

A győri csatát követő vasárnapon a francia 
parancsnokság ünnepi misét rendelt el a plé
bániatemplomban. A misét Magyarász József 
plébános tartotta, mint ezt feljegyezte: ,.Vasár
napon saját személyemnek jutott a szerencse 
misézhetni fél tizenkettőkor a Franczia had
fiaknak. Érdemesnek vélem megérinteni itten, 
hogy a Sanctáriumot (szentélyt, Sz.) és az üres 
tért elfoglaló igen nagy számú katona dobosok 
föltett süvegekben mondhatnám szinte botrá
nyos dobzajjal jelenték szakaszonként az isteni 
szolgálat főbb részeit." 

Ugyancsak néhány nappal — a június 12-i 
pápai harcok után — a francia parancsnokság 
elrendelte a Kálvária közelében hevenyészve el
temetett francia „Generális" exhumálását, majd 
újbóli eltemetését a városi temetőben. Az ügy
intézést ugyancsak Magyarász pápai plébánosra 
bízták: ,,Az agyonlőtt Generálist . . . később pe
dig az ütközeti zajnak megszűntekor újólag fel
ásván, papi segédlet és minden harangok zúgása 
mellett, a Szerzetes férfiak, a polgári és Franczia 
Katonaság kíséretében egész egyházi díszlettel 
általam eltakaríttatták a nélkül, hogy fáradságo
mért csak szóbeli köszönettel is fizettek volna. 
A holt tetemnek letételekor szokásos háromszo
ros tisztelet lövéseket a polgári katonaság (helyi 
polgárőrség, Sz) egyedül végezé." Itt jegyezte 
fel a plébános annak okát, hogy miért nem szere
pelnek a plébánia halotti anyakönyvében a vá
rosban — mai napig is ismeretlen számú — meg
halt francia katonák. ,,Fel akarván jegyezni a 
holtak anyakönyvében mind ezen Generálist 
mind pedig a Francziák közül minden általam 
eltemettetteket, tudakoztam nevük- és rangjuk
ról; de ezeknek megtudhatásától azon egyszerű 
feleletük által, hogy az efféle jegyzeteket maguk 

teendők, részbeni műtételemre semmi szükségük 
nincsen, pusztára elüttettem. És itt fekszik tulaj
donképpen oka annak is, hogy a városunkban 
eltemetett Francziák nevei a holtak könyvében 
írva nincsenek."63 

A győri csata idején — június 14-én és azt kö
vető napokban — a francia V. hadtest egy része 
(a Grouchy- Pully-dragonyoshadosztályok) részt 
vettek a csatában, egy része — a Lamarque-gya-
logoshadosztály — pedig Pápán öszpontosult. A 
gyalogoshadosztály bevonulását követően, a had
test parancsnoka: Macdonald altábornagy is Pá
pára érkezett. Érkezésekor felkereste a plébánián 
elszállásolt Bonneau tábornokot, és ott bizalmas 
tárgyalást folytatott vele. Magyarász plébános 
ezt az esetet is feljegyezte háztörténetében: 
„Utóbb Boneau Generál Úrhoz látogatóképpen 
Macdonald az Olasz Ármádia Generálja érkezett; 
a két Generálnak titkos közleményeik lévén egy
mással, a szemfülesség gyanúját kikerülni akar
ván, egyedül hagyám őket szobámban; mellybűl 
midőn kilépni akarok, ajtóm előtt egy Chasseurt 
(francia lovasvadász katona, Sz.) pillantok meg, 
ki, miután őt szemeimmel merően megmértem, 
ezeket szollá hozzám tisztán magyarul: »mit néz 
Tisztelendő Ür olly feszesen szemem közé?« 
»Atyafi! — válaszolám én erre — azt nézem ki 
a kend szemébül, hogy kend magyar!«, s e sza
vakra néma gyorsasággal hagyá oda állomását." 
Magyarász plébános teljes elismeréssel emléke
zett meg Bonneau tábornokról: „Bonneau Tábor
nok talpig becsületes jó ember vala, még hogy 
a boraimat a Bátsi szöllőmbűl és a Somlai hegy-
rűl haza vitethessem, bátorság okáért bizonyít
ványt is adott, mintha az ispotály (kórház, Sz.) 
számára vitetném azokat . . . (s mikor eltávozott) 
Hogy pedig teljes bátorságban legyen a Plébánia 
ház, ugyan ő maga rendelte hozzám az álgyú-
telepi Ezredesét is (a tartalék tüzérség parancsno
kát, Sz.), ki nem csekély alkalmatlanságul szol
gált egész tisztikarával együtt, ennek minden 
egyes tagjait hozzám híva meg reggelire, ebédre 
és vacsorára is. Reggelire csupán kávé kielgítő 
nem volt, hanem az ízlések különbfélesége sze
rint ezt mindenkor írósvaj, lágytojás, vajrénye, 
bor, pecsenye előzé meg; az ebédet nagyszerű úri 
lakomának nevezhetném, sőt még vacsorára is 
szorosan megkívánták a kávét. Eközben a számos 
őrök sajtár számra hordták pincémbül a bort, 
és míg belülről a falakra raggatott gyertyák fé
nyénél kedélyesen mulattak, addig külről a ház 
előtt esti zene hangzott . . . Miután ennyi alkal
matlanságból utóbb menekültnek kezdem hinni 
magamat (ti. a francia tüzértisztek távozása után, 
Sz.), reményem újra csalódott; újabb vendégem 
most valamely Vollyán nevű Ordinateur Comis-
seur): rendelkező biztos:) vala; egy mondhatat
lan durva modorú francia ember, ki még estve 
is megszagolta az asztalkedőt ha váljon friss mo
sott-e? Ez sokszerű gorombaságaival annyira ke-
seríté napjaimat, hogy se ehetném se alhatnám. 
Utóbb barátságossá vált irántam, s a következő 
napon a bizalom simább hangjain iparkodva szól-
lani mondván: »ingens pügna est ad Raab« (»rop
pant nagy csata van Győrnél!"«), s egyszersmind 
kezével mutatá »ita iacent cadavera in campo« 
(»így feküdtek a hullák a mezőn«.)04 
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Azon a napon — június 12-én — amikor a 
francia VI. és II. hadtestek föerői benyomultak 
Pápára, s a francia V. hadtest Lamarque-gyalo-
gos- és Pully-dragonyoshadosztályai Somlóvásár
hely körzetében vonultak fel, Veszprém városa 
rendkívüli közgyűlést hívott össze: „Minthogy 
az ellenség a folyó Júniusnak 10-dikén Fö 
Herczeg János seregét Tüskevári környékben 
utói érvén, már a szomszédságban csatázna, sőt 
mint hallik, tegnap és ma Pápa városáig benyo
mult, onnét a mi seregeinket kihajtotta, maga 
pedig Pápát megszállotta . . ., méltán tarthatni 
tőle, hogy erejét . . . ezen környékre, s városba 
is kiterjeszteni fogja." A városnak ezért fel kell 
készülni a francia megszállásra: ,,Hogy pedig a 
belső bátorság annyival is inkább fenntartasson, 
naponként a Város, a Nemes Vármegye a Quár-
tély-házakhoz hat és hat strázsát kirendeltetnek, 
kik ott éjjel-nappal készen lenni, s a parancso-
lattul várni fognak."h0 

Június 13-án a francia 2. (Lamarque)-gyalogos-
hadosztály két dandára Pápáról Győrszentmárton 
felé nyomult előre, hogy délről karolja át az 
osztrák—magyar erőket. Ezzel egyidejűleg a 3. 
(Pully)-dragonyoshadosztály egyik ezrede Somló-
vásárhelyről Nagyvázsony, illetve Városlőd felé 
nyomult előre. Június 13-án délután Salamon 
Miklós nagyvázsonyi inspector azonnal levelet 
küldött Veszprémbe a megyei Állandó Deputáció-
nak, hogy a faluba 1200 főnyi francia lovasság 
vonult, s a franciák Veszprémen át Székesfehér
vár felé akarnak vonulni.hB Június 13-án Veszp
rémben nem tartózkodtak osztrák—magyar csa
patok, bár az előző napon még voltak: a katonai 
raktár iratai szerint a Somogy megyei nemesi lo
vasezred egyik osztagának 84—84 porció szénát 
és zabot, a es. kir. 102-ik ,,Divisiónak" pedig 
24—24 porció szénát és zabot utaltak ki.b7 

Végül is nem Nagyvázsony, hanem Városlőd 
felől érték el először Veszprémet a franciák. Jú
nius 14-én reggel egy 25 dragonyosból álló fel
derítő osztag nyomult be a városba. A városi 
jegyzőkönyv feljegyzése szerint: (a francia egy
ség): ,,ebben a szempillanatban ide is érkezett". 
Egy ismeretlen levélíró jelentése szerint ,,Egy 
francia dragonyos csapat Városlődön ott tanyáz
ván, annak egy osztálya Veszprém felé tartana; 
el is érkezett nem sokára 25 francia dragonyos 
egy 2.-ik kapitánnyal, a kik minek után az egész 
várost kivont fegyverrel sebesen által futották 
volt . . . Vármegye házunk (a mai Törvényszék 
a várban, Sz.) előtt rendbe állottak. A kapitány 
feljővén a Deputációhoz, szénát, zabot, bort, ke
nyeret és húst kért a legénysége számára, me
lyeket felhozatván, zabot töltöttek egyedül lo
vaik eleibe, és magok is az oda hozott kenyér, 
borral és pecsenyével vacsoráztak; a tiszt feljő
vén az első kapitány és a maga számára sötétzöld 
posztót kért, elértvén kérését 25 rőffel neki el-
küldöttünk. Ezután felülvén lovaikra megköszön
ték a mit néki adtunk, és Városlőd felé vissza 
elsiettek, azt mondván, hogy regveire Győrött 
kell nékik lenni."bH Miután a francia lovascsa
pat elvonult, a városi tanács utasította Kupricz 
Mihály komisszáriust, hogy a vázsonyi, veszpré
mi, palotai, siófoki, lepsényi és zirci raktárakba 
azonnal hordasson be elegendő szénát, zabot, 

valamint készíttessen elő elegendő mennyiségű 
kenyérporciókat. Egyúttal utasították, hogy a 
megyében maradt fegyvereket is gyűjtesse össze 
és zárassa biztonságos helyre, „nehogy szeren
csétlenség történjék".69 Miután a francia felderítő 
lovasosztag elvonult, június 15-én visszatértek 
Veszprémbe az osztrák—magyar biztosító csa
patok, elsősorban az 1. sz. Caiser-vértesezred 
egyik osztaga, melynek június 15—19. között a 
veszprémi katonai élelmezési raktár naponta 24— 
28 porció zabot és szénát utalt ki. 

A visszatérő császári vértesekkel egyidejűleg, 
június 15-én Veszprémbe érkezett Pápáról az 
ottani francia katonai parancsnokság megbí
zottja. Követelte, hogy a Veszprém vármegyei 
Állandó Deputáció küldjön át — a kapcsolatok 
fenntartására Veszprémből — néhány személyt 
Pápára. Ugyanakkor követelte, hogy más
nap — június 16-án — indítsanak a küldöttséggel 
együtt élelmiszert Pápára. Küldjenek a pápai 
francia katonai kórházakba egy belgyógyász és 
tizenhat sebészorvost. Továbbá a franciák által 
Pápára berendelt napi 400 szekér kiállításában 
vegyen részt a veszprémi és cseszneki járás is 
(a devecseri és pápai járások segítségére). Az 
utasításnak megfelelően — június 16-án reggel — 
elindult Veszprémből Pápára a franciául jól be
szélő Horváth János kanonok és Hasznossy János 
táblabíró. Balassa László esküdt vezetésével ma
gukkal szállítottak ötven hordó lisztet és 500 po
zsonyi mérő zabot. A küldöttséggel utazott 
Putwein Antal belorvos, valamint Raizinger, 
Markos és Kántor seborvosok négy borbélyle
génnyel. A vármegye a belorvosnak napi 6, 
a sebészeknek napi 4 és a borbélylegényeknek 
napi 3 forintot fizetett. Az orvosokkal együtt 
— mivel volt bőven — tépéseket és kötszert is 
útnak indítottak Pápára. Intézkedtek arról is, 
hogy veszprémi és cseszneki járások falvai na
ponta 100—100 szekeret állítsanak ki Pápára.70 

Ugyancsak június 15-én a Veszprém városi tanács 
elrendelte, hogy a városi mészárosok mészárszé
keikben állandóan elegendő húst, a polgári la
kosság pedig otthon annyi frissen sült kenyeret 
tartson készenlétben, amennyit a franciák bevo
nulásakor azonnal össze lehessen hordatni. Egy
idejűleg Veszprémet négy beszállásolási körzetre 
osztották, s egy bizottság azonnal összeírta a ka
tonai szállásokat (kvártélyokat). Még el sem tá
vozott a francia megbízott, máris jött a követ
kező hadikövet. A pápai katonai kórházakban 
elhelyezett sebesült és beteg katonák számára 
Veszprém városától azonnal 200 rőf (156 méter) 
gyolcsot, 50 paplant, 50 matracot, 50 szalmazsá
kot, 100 vánkost és 100 lepedőt követelt. A város 
megbízottai még a nap folyamán végigjárták a 
várost, s a lakosságtól — nyugta fejében — ösz-
szeszedték a kért tárgyakat. 

Június 15-én a Veszprém vármegyei nemesi 
lovasezred parancsnoka, gróf Zichy Ferenc ez
redeskapitány levelet írt a megyei hatóságoknak 
a győri csatából megszökött nemesi felkelők 
ügyében: „Ámbátor ugyan Pápa, Karakó és Győr 
alatt ez napokban történt ütközetekben a vezér-
ségem alá bízott vitézek közül, kiknek számukat 
mindazáltal még mind ekkoráig bizonyosan nem 
tudhatom, több számmal elvesztenek, és kimu-
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tátott vitézségek által életeket kedves hazájukért 
feláldozni készek voltának. Mindazonáltal azt is 
sajnossan tapasztalni kénytelenéttetém, hogy a 
tüskevári főhadiszállásnak idejétűl fogva, többek 
vitézeink közül az ezred zászlóját melyhez esküd
tének, törvénytelenül elhagyván, minden jelentés 
és tőlem kért engedelem nélkül tőlünk elmaradni 
nem irtóztanak légyen. Melyért a Tekéntetes Ne
mes Karokat és Rendeket hivatalosan kérem, 
méltóztassanak az emiétett vitézeinket, kik akár
mely okbul magukat félre vonták, és ne talán la
kások helyére térvén, vagy a Nemes Megyében 
szerteszét lappangván a Nemes Ezrednek nyilván 
való megbecstelenittését, ügy a Hazai Törvé
nyeknek megsértését ebbéli tetteikkel eszközöl
ték, felkerestetni, és őket öszve szedvén, szoros 
vigyázat alatt a Nemes Ezredhez, érdemlett kato
nai büntetéseknek el vétele, s a Haza eránt tar
tozó kötelességeknek további teljesíttése végett, 
vissza utasíttani. '" ' Június 16-án Kulisszay Fe
renc tiszttartó is levelet írt a megyei deputáció-
nak Rédéről, melyben jelentette, hogy ,,úgy 
megy az futó insurgens Rédei határban körösztül-
kasul kiki hazája felé, mint a csibefi; ezektül fé
lünk legjobban!'"2 Rendkívül érdekes a 
Veszprémből a pápai francia parancsnokság ké
résére (a franciául jól beszélő) Pápára küldött 
Horváth János kanonok levele a megyei Depu-
tációhoz, melyet június 16-án déli 12 órakor írt 
Városlödön: ,,Herendre alig érkeztünk, már a 
rossz híreket kezdettük hallani. A kocsma előtt 
állott egy szentgáli asszonyoktul és emberektül 
körülvett ugyan szentgáli születésű insurgens 
(nemesi felkelő, Sz.): megálltunk, kérdezünk: 
honnét jön? A mészárszékrül! — úgymond. Kér
dem tovább, hol volt az ütközetben?! Szabad
hegynél! - felele. Miért hagyta oda a sereget? 
Mert — úgymond — a tisztek is mind elfutottak. 
A legény Boronkay kapitány úr svadronyábul 
(századából, Sz.) való volt. Kérdeztük továbbá: 
Hát a többi insurgensek hol vágynak? Mind el
futottak, akik életben vannak, Komárom felé, 
mert legelsőbben is a regulárisok retiráltak. (Az
az a sorkatonák vonultak vissza, Sz.) Hát a várost 
megvette-e? Győrt — mond — még be nem vette, 
de a népet körüle elnyomta. Ezt hallván a körü
lötte levő szentgáliak: így szenvednek — 
mond— a szegények; a grófok, nagyurak csen
dességben, békességben költik a jövedelmöket! 
Más herendi ember beszélé, hogy midőn az erdő
be ménének, látta, hogy az insurgensek minden 
felől szállonganak haza felé! A fenn emiétett in
surgens beszéli azt is, hogy a pestiek, bara
nyaiak, tolnaiak, fejérváriak, kik életben marad
tak, mind elfutottak. Ily rémítő hírekkel töltettek 
el itt a faluk; a közbátorság fenntartására talán 
jó volna a hír hintegetöket összeveszedni, s rege
mentjeikhez (ezredeikhez, Sz.) vissza utasítani. 
Városlődre érkezvén a franciákrul kérdezősköd
tem, akiknek egyik csoportja Veszprémbe is be
rándult; ezek a kocsmán 125 forintig való költsé
get tévén a falunak, tegnap reggel, azaz csütör
tökön ismét elmentek Pápa felé. Tisztelendő 
Plébános Úr beszélett két gyalog Veszprém vár
megyei insurgenssel, kik azt mondták: hogy ők 
Győrtül tegnap jöttek el, hol a vigyázótorony 
legelsőbben is belövettetett, külső város felgyúj-

384 

tátott, és a belső város is, már akkor, hogy el
jöttek, meggyújtották. A két legény Szpetykó 
kapitány kompániájábul (századából, Sz.) való 
volt. Plébános Úr azt beszéli, hogy az egyik le
génynek a csákója által volt lőve, ábrázattya tele 
puskaporral, keze-lába agyaggal besározva. A 
fegyverek nálok volt mind a kettőjüknél. Ezek 
mondták azt is, hogy a mieink minden ágyúikat 
elvesztették. Tekéntetes Deputátió! Ezeket a le
gényeket alázatos vélekedésem szerint minél 
előbb összve kellene szedni, ne hogy a rémítések 
s az általok elszéledett fegyverek, s az elégedet
len s zúgolódó, nemcsak parasztság, hanem sze
gényebb nemesek kezekben is a belső csendes-
ségnek háborgató eszközeivé váljanak. '" ' 

A tömeges szökések miatt június 17-én a 
Veszprém városi tanács is kénytelen volt az ügy
gyei foglalkozni. Az ülés jegyzökönyve megje
gyezte, hogy híre jött, hogy az elmúlt napokban 
a megyében több helyen jelentek meg a nemesi 
felkelés katonái. Az a gyanú, hogy ezek „hite
szegett és zászlójukat gyalázatosan elhagyó szö
kevények!" A törvények szerint ezeket, mint 
szökevényeket el kell fogatni, s ezredükhöz visz-
sza kell szállítani. Azonban ezek az emberek egy 
vesztett csata után szóródtak széjjel, s ezért a ha
ditörvények ezen szakasza rájuk nem vonatko
zik. Azokat, akik hazatértek — és lovukat, fegy
vereiket, ruhájukat megőrizve - - tisztességesen 
viselték magukat, a megye újra fegyverbe fogja 
hívni. Szökevénynek csak az minősülhet, aki la
kóhelyétől távol, erdőkben stb. bujkál. Ezekre a 
haditörvények szigorával fognak lesújtani. Az 
Állandó Deputáció javasolta, hogy a szökevé
nyeknek nem minősíthető felkelők menjenek 
Székesfehérvárra, s onnét vissza csapattestük
höz. '4 A megyei Állandó Deputáció kellő kar
hatalom hiányában - - a szökevények erőszakos 
összegyűjtését nem tudta végrehajtani. „Az utol
só Győr vidékén tartott ütközetnek szerencsétlen 
kimenetele — írták június 17-én - több nemes 
felkelőket széllel osztott; ezek nagy része a mi 
Vármegyénkben — az ide valók ugyan lakhelyei
ken, a külsők erdőinkben, szőlőhegyeinkben 
bujkálnak. Sokak lovaik ellövetvén maguk tér
tek vissza, sokak fogságba esvén mindenükből 
megfosztva jöttek . . ." Azt a parancsot, hogy a 
szökevényeket a megye szedesse össze, „erő
szakkal semmi erőnk nem lévén és itt az ellen
ség torkában vélek nem bánhatunk . . . méltóz
tassék ezért nekünk kegyesen utassétást adni, 
mit tegyünk ezen igen szoros környülállásban, 
hogy minden tekéntetben kötelességünknek meg
felelhessünk.""' Június 17-én a megyei Állandó 
Deputáció kérvénnyel fordult a veszprémi püs
pökhöz is, hogy a szökött felkelőket ő is szólítsa 
fel — plébánosai útján — a visszatérésre."' 

Időközben június 15—17-én - a Győrtől 
nyugatra kiépített erődített táborból a (magyar 
nemesi felkelő csapatokból álló) Meskó-hadosz-
tály kitört, és Zalaegerszeg felé nyomult előre. 
Miközben a hadosztály június 15-én megközelí
tette Ukk falut, Nagykanizsa felől megjelent az 
osztrák—magyar VIII . hadtest előrevetett osz
taga, a 9. sz. Frimont-huszárezred néhány szá
zada. A huszárezred egyik osztaga (pk.: Földessy 
András kapitány) benyomult Sümegre. Miután a 



7. ábra. A Meskó-hadosztály visszavonulása 
Figure 7 — La retraite de la division Meskó 

francia V. hadtest Lamarque-gyalogos- és Pully-
dragonyoshadosztályai Pápán át Győr felé elvo
nultak, Sümegen csak francia ellátócsapatok ma
radtak. A francia katonák erőszakoskodásai, fosz
togatásai — a katonák lelövöldözték a mezőn 
legelő szarvasmarhákat, erőszakkal elvették a 
polgárok és parasztok lovait, szekereit — felbő
szítették a sümegieket. Néhány sümegi polgár — 
egy Spinitzhofer József nevű személy vezetésé
vel — fegyvert fogott és csatlakozott a huszá
rokhoz, akik a június 15-ről 16-ra forduló éjsza
ka megrohanták a városban levő francia őrséget. 
Egy Mihályfai István nevű huszár leszúrta az ott 
strázsáló francia őrszemet, majd megtámadták a 
franciákat. A váratlan támadás olyan riadalmat 
keltett a franciák között, hogy azok — vissza
hagyva szekereiket — megfutamodtak. A huszá
rok és a sümegiek Káptalanfánál érték utói a 
franciákat, s a tűzharcban két francia tisztet is 
megsebesítettek. Június 16-án éjszaka a huszá
rok és a felkelők benyomultak Somlóvásárhelyre, 
s megtámadták a nagyvendéglőben elszállásolt 
franciákat. A vendéglő egy olasz származású 
pincérének segítségével — akiben a francia és 
olasz katonák megbíztak — a támadók elfogták 
Zanardini mérnökkari alezredest és Assalini 
törzsorvost. A huszárok és a sümegiek — foglya
ikkal együtt — Ajkarendekre vonultak. Itt azon
ban — valószínűleg árulás folytán — megtámad
ták és elfogták őket a franciák. Azonban még 
ezen az éjszakán egy banderiális magyar huszá
rokból álló egység nyomult a faluba, akik meg
futamították a fanciákat, s kiszabadították fogsá
gukból a magyarokat. Ezek után a sümegi láza
dók — a 9. sz. Frimont-huszárezred részeivel 
együtt — Keszthelyre vonultak, s itt jelentkez
tek Meskó József vezérőrnagynál. A tábornok 
Spinitzhofert hadapródként felvette a Frimont-
huszárezredbe.77 

A győri csatát követő napokban is szállítot

ták a csata sebesültjeit Pápára. Június 16-án 
134 francia és 285 osztrák—magyar, június 17-én 
144 francia és 527 osztrák—magyar sebesültet 
hoztak Pápára. Az utóbbi szállítmánnyal érkezett 
Pápára Eugène alkirály és főparancsnok adju
tánsa — a tomporán sebesült — Corotini ezredes 
is, akit azonban már másnap Bécsbe szállítottak. 
Június 18-án további 220 francia közkatonát hoz
tak Pápára. Ezen a napon a szállítható sebesültek 
zömét Sárvárra szállították. Az újonnan hozott 
sebesülteket a kastélyban operálták (elsősorban 
a francia Babán és Patris törzsorvosok), majd az 
irgalmas rendiek kolostorába szállították őket. 
Június 19-én újabb 49 franciát és 214 osztrák— 
magyar sebesültet hoztak. A franciák között volt 
egy lovasvadász főtiszt, akinek a gyomra volt 
keresztüllőve. A tisztet a kórházzal szemben lakó 
özvegy Lévainénál szállásolták el, s a tiszt rövi
desen meg is halt ott. Június 20—21-én újabb 
133 franciát és 236 osztrák—magyart hoztak Pá
pára. Ezen a napon viszont 291 sebesültet Sár
várra szállítottak. Ezek után csak az irgalmasok 
kolostorában és a katolikus iskolában maradt 
373 sebesült katona. Június 22-én újabb 102 sebe
sült francia katonát hoztak, de másnap hét tisztet 
és sok közkatonát Sopronba szállítottak, viszont 
megint hoztak öt sebesült franciát. Június 24-én 
újabb tíz sebesült franciát hoztak, s így pápán 
ekkor összesen 157 sebesültet kezeltek. Június 
22-én a francia orvosok zöme eltávozott Pápáról. 
Elment az igen jó emlékezetű Latour és Babán. 
Viszont itt maradt az — egészséges szemű, de 
mindig oculáron (szemüvegen, Sz.) át nézelődő — 
lármás, rongyosan jött, de cifrán távozó, tudatlan 
Peyan alorvos, továbbá a becsületes Dumond ka
tonaorvos, aki rövidesen forrónyavalyában meg
halt.78 

A rengeteg sebesült miatt a pápai francia pa
rancsnokság egyre nagyobb követelésekkel lé
pett fel a veszprémi Állandó Deputációval szem
ben. A túlzott követelések miatt a deputáció már 
június 17-én kénytelen volt jelenteni, hogy több 
gyógyszert már nem tudtak küldeni, elküldtek 
már mindent. A gyógyszereket ugyanis Bécsből 
szokták megrendelni, de a háborús idők miatt 
— amit senki sem látott előre! — a patikáriusok 
nem rendeltek a szokottnál többet. Egyúttal je
lentették, hogy a kért ágyneműket a nap folya
mán már elindították Pápára. Matracokat azon
ban nem küldhettek, mert azt errefelé nem isme
rik. Egyébként a küldött anyagokért legalább 
átvételi el ismervényeket kértek. Ugyanis a nap 
folyamán — június 17-én — a pápai francia kato
nai parancsnokság szigorú utasítására a kívánt 
patikaszereket, 200 röf fehérített vásznat, 50—50 
matracot, szalmazsákot és paplant, 100—100 
vánkost és lepedőt, 4 akó égetett bort (50,8 liter 
pálinkát), 3 akó ecetet, tíz pozsonyi mérő árpát a 
deputáció Veszprémben megvásárolt és Pápára 
küldött.80 A nagy kereslet miatt súlyos vissza
élésekre is sor került. Június 17-én tárgyalta a 
veszprémi tanács Blau Simon veszprémi keres
kedő és társainak ügyét. Ezek ugyanis az enyingi 
uradalomtól megvásároltak 4000 pozsonyi mérő 
zabot, majd megvásárlásra felajánlották a veszp
rémi Császári Magazinnak (katonai raktárnak). 
Mivel a raktár azonnal nem tudott fizetni, félő 
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volt, hogy a kereskedők a zabot másutt adják 
majd el. Ezért a megyei deputáció elrendelte: ,,a 
nevezett kereskedő zsidók kemény büntetés alatt 
intetnek és köteleztetnek, hogy azon 4000 mérő 
zabjokat, pozsonyi mérőjét (62,5 liter) 8 forinttal 
számolva a Nemes Vármegye számára fent tart
sák, és senki másnak eladni ne bátorkodjanak". 
A megye ,a kereskedőknek most kifizetett 6000 
forintot, a többit majd akkor fogják kifizetni, ha 
a pénz a császári-királyi kincstárból megérke
zik.8' 

Június 18-án Veszprémbe érkezett József ná
dor — június 15-én keltezett parancsa —, amely 
elrendelte, hogy a győri csatában szétszéledt fel
kelőket, akik „törvényes kötelességükről és le 
tett hitekről elfeledkezvén, a táborozó sereget 
elhagyván haza tértek", a megye szedesse össze 
és azonnal kísértesse a komáromi táborba. Ezért 
a június 18-i tanácskozáson a megyei deputáció 
elrendelte, hogy ezeket az embereket — akkor is, 
ha fegyvereiket, lovaikat, ruhájukat elvesztették 
— ide Veszprémbe behozzák. Utána pedig — öt
napi zsoldjuk kifizetése után — Székesfehérvárra 
kellett őket kísérni. A megye mentegetni igyeke
zett a szökevényeket: „Minthogy pedig ezen 
mostani elszéledések rész szerént gyakorlatlan 
katonai tapasztalásnak, és tudatlanságnak, rész 
szerént pedig az elszéledésből származó kéntelen-
ségnek tulajdoníttatnak, bizonyosabbá tétetnek, 
hogy ők minden büntetéstől mentesek lesznek . . . 
Azon esetre azonban, ha mastanában szépségesen 
vissza nem térendenek, mint szökött katonák 
tekintetni, és az ezekre kiszabott Törvényes Bün
tetés alá vetetni fognak." A szökevények össze
gyűjtésére a veszprémi járás felső részén Or-
szágh Pál főbíró, az alsó részen pedig Karátsony 
István táblabíró, a cseszneki járásban pedig Bo-
ronkay Ferenc főbíró kapott utasítást. Feladatuk 
volt, hogy az erdőkben, szőlőkben, falvakban lap
pangókat — megnyugtatva őket, hogy bántódá
suk nem lesz! — szólítsa fel a jelentkezésre. A 
szökevények összegyűjtésében segítséget kellett 
kérniök a plébánosoktól és a protestáns lelké
szektől. Figyelmeztetniök kellett a szökevénye
ket, hogy az, aki más társait is rábeszéli a jelent
kezésre, az jó pontnak számít. Az ellenkezője — 
ha társait is további bujkálásra biztatja — az 
„sanyarú büntetés alá veti magát!" Kihirdették, 
hogy az ötnapi zsoldpénz a más megyebeli szöke
vényeknek is megjár. A sebesült felkelők pedig 
— míg csak vissza nem térhetnek ezredükhöz — 
Mólik és Harpacher veszprémi seborvosok által 
ingyen kezeltetnek, s Németh Jakab táblabírótól 
a napi zsoldot is megkapják.82 

Mivel június 14 óta Veszprém környékén fran
ciák nem mutatkoztak, június 19-én a városi 
tanács elrendelte, hogy Zircre, Rédére, Bakony-
szombathelyre és Csépre két-két lovas futárt kell 
kiállítani, hogy azok „a tudósításokat (ti. a fran
ciákra vonatkozóan, Sz.) egész sietséggel ide 
Veszprémbe az Állandó Deputátióhoz meghoz
zák". Az intézkedésre az adott okot, hogy a pápai 
francia parancsnokság utasította a megyét, hogy 
rövidesen egy 40 ezer főből álló francia sereg ér
kezik Veszprém vármegyébe, melynek ellátásá
ról a megyének kell gondoskodnia. A francia 
parancsnokság ezen a napon a pápai városi depu-

tációnak már át is adott egy követelést 30 ezer 
porció kenyérről. Ezt a pápaiak azonnal a megyé
nek továbbították. Egyúttal elküldték a megyé
nek a francia megszálló csapatok által elkövetett 
rablások jegyzékét is. A súlyos követeléseknek 
a megye csak úgy tudott eleget tenni, hogy el
rendelte, hogy mindazok, akik az 1807. évi sub-
sidiumot (hadiadót) nem fizették még be, azok 
most annak egynegyedét akár pénzben, akár ga
bonában azonnal fizessék be.8 ! 

A pápai francia parancsnokság — ha el is tú
lozta a közeledő francia csapatok létszámát — 
igazat mondott. Ugyanis a — Tirolból Horvátor
szágon át közeledő — osztrák VIII . hadtest (pk.: 
Chasteler altábornagy) csapatai június 15-én el
érték Varasdot (ma: Varasdin), majd a Dráván 
és a Murán átkelve, június 19-én benyomultak 
Nagykanizsára és egyesültek a magyar nemesi 
csapatokból álló Meskó-hadosztállyal. A két oszt
rák—magyar csapattest egyesülése hátbatáma
dással fenyegette a Győr körül összpontosított 
francia Itáliai Hadsereget. Ezért a francia had
vezetés a Bécs mellett álló I I I . francia hadtest
től azonnal a Dunántúlra — Sümeg, Városlöd, 
Veszprém körzetébe — rendelte a francia Maru-
laz-könnyűlovas-hadosztályt, amely öt lovasez
redből állott.84 A francia Marulaz-könnyűlovas-
hadosztály június 19-én elérte Zalaudvarnokot, 
majd elővédjei benyomultak Városlődre. A fran
cia csapatok közeledésének hírére, június 20-án 
reggel a Veszprémben állomásozó osztrák 1. sz. 
Caiser-vértesezred osztaga azonnal elmenekült a 
városból. „Az Császár Vasas Regementbéli vi
gyázó őrállóknak, kik 20 Juny elszaladtak, ada
tott . . . 154 porció zab és 154 porció széna" — 
jegyezték fel a veszprémi katonai élelmezési rak
tárban.85 

Június 21-én a francia Marulaz-könnyülovas-
hadosztály Zalaszentgrótról Városlődig nyomult 
előre csapataival: 1. lovasdandára (pk.: Nicolas-
Martin Thiry tábornok): 19., 23. lovasvadászez
redek (3-3 századdal); 2. lovasdandára (pk.: Bert
rand-Pierre Castex tábornok): 3. és 14. lovas
vadászezredek (3-3 századdal); 3. lovasdandára 
(pk.: Nagel tábornok): az 1. bádeni (német) dra-
gonyosezred három- és az 1. hesseni testőr-lovas
ezred két százada. 

Június 22-én reggel 08 órakor a francia felde
rítők Városlődről Veszprémig nyomultak előre: 
„sebes nyargalást bé jött egy Franczia lovas se
reg előljáró csapatja Városunkba". A csapat ki
vont fegyverekkel végignyargalta a város utcáit. 
Utána őröket állítottak a Zirc és Palota felé ve
zető utakhoz, egy osztaguk a Séd hídjánál („az 
nagy hídnál") letelepedtek (a mai kisegítő iskola 
melletti téren), ezeknek a városi katonai élelmi
szer-raktár 64 porció zabot és 20 porció szénát 
utalt ki. A másik lovascsapat felnyargalt a várba, 
a vármegyeháza (a mai Törvényszék) elé, s ott 
letelepedett. (Mint az említett feljegyzés írta: 
,,Az első bé érkezett két tisztből és huszonegy 
köz emberből álló Csapatnak kik az Vármegye
házánál letelepedtek, adatott: 44 porció zab, 12 
porció széna.")8t) A csapat két tisztje bement a 
vármegyeházára, az ott ülésező megyei Állandó 
Deputációhoz. Utasították a deputációt, hogy 
azonnal küldjenek ki Márkóra — a lovashadosz-
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tály parancsnokához — hódoló küldöttséget. A 
küldöttség azonnal Márkóra ment, ahol a lovas
hadosztály parancsnoka — Jacob-François Maru-
laz lovassági tábornok — tisztjeitől körülvéve, 
már várta őket. A deputáció vezetője kérte a tá
bornokot, hogy katonáinak tiltson meg minden 
erőszakos rekvirálást, és ne háborgassák a város 
lakosságát sem személyükben, sem vagyonúk
ban. A tábornok mindent megígért azzal, hogy 
,,ők nem jöttek a föld népe ellen hadakozni!" En
nek ellenére azonnali parancsot adott, hogy 
Veszprém városa azonnal adjon 2000 porció szé
nát és 2000 porció zabot, 1800 porció kenyeret, 
továbbá húst, bort és pálinkát. A deputáció azt is 
megtudta, hogy a lovashadosztály öt ezredből 
(regimentből) áll: a német 1. bádeni dragonyos-
és 1. hessen—darmstadti lovastestőr-ezredekből, 
továbbá a 3., 14. és 19. lovasvadászezredekből, 
összesen kb. 1200 lovassal. (Az 1. Thiry-dandár 
23. lovasvadászezrede nem érkezett Veszprémbe, 
valószínűleg utóvédként Városlődön maradt.) A 
fogadás után Marulaz tábornok és tisztikara be
vonult Veszprémbe és a püspöki palotában szállá
solt el, ahol azonnal ebédet is követeltek ma
guknak. A veszprémi deputáció küldöttsége is 
visszatért Márkóról Veszprémbe (a tábornok ad
jutánsának, David tábornoknak a kíséretében), s 
ők is a püspöki palotába vonultak. Itt a püspöki 
palotában tovább folytak a tárgyalások. Az adju
táns az Állandó Deputációtól húst, kenyeret, za
bot és szénát követelt a városon kívül letáborozó 
csapatoknak. Egyúttal bejelentette, hogy a vá

rosba bejövő francia katonáknak pénz nélkül sem 
a boltokban, sem a korcsmákban, se másutt sem
mit ne adjanak. A katonák csak pénzért vásá
rolhatnak. A francia tábornok egyúttal kérte a 
Deputációt, hogy a megye adjon le jegyzéket 
az előzőkben végrehajtott francia katonai rekvi-
rálásokról. 

Közben a lovashadoszrály a város mellett tá-
bozotott le. A tilalom ellenére sok katona özön
lött a városba; ellepték a kocsmákat, sőt a város 
szélső házaiban erőszakkal rekviráltak, sőt ra
boltak is. Az utólagos megállapítások szerint a 
francia katonák a város lakosságától összesen 
nyolc lovat raboltak el. Bár a tábornok írásos 
parancsot adott ki a lovak visszaszolgáltatására, 
a lovakat az emberek nem kapták vissza. Blau 
Simon veszprémi kereskedőtől pedig ötven akó 
pálinkát vettek el (akóját 40 forintban számolva, 
összesen 2000 forint értékben, melyet utólag Blau 
a vármegyén akart megtéríttetni). A délutáni 
órákban egy francia rekvirálóbizottság kereste 
fel a Deputációt, s 30 mázsa (50 kilogrammos bé
csi mázsában számolva) vasat, 12 ezer patkó
szeget, majd 40 ezer porció kenyeret követelt. 
A Deputáció a nép szegénységére hivatkozva 
enyhítést kért, de „hasztalan, a parancsolatoknak 
engedelmeskedni kelletik". Június 22-én, éjfélkor 
a francia tábornok azonnal maga elé rendelte 
Nedeczky apátot és Bezerédy György főjegyzőt. 
Bejelentette nekik, hogy a hadosztálynak azonnal 
tovább kell vonulnia, mert Győr kapitulált. Ezért 
az előző napon megrendelt 40 ezer porció kenye-

8. ábra. A francia Itáliai Hadsereg II., VI. és V. hadtesteinek támadása és a császári IX. hadtest visszavonulása 
Dunántúl északnyugati térségében (1809. június 1—július 5.) 

Figure 8 — L'attaque des 2P, (f et if corps d'armée français de l'Arméée d'Italie, et la retraite du 9e corps d'armée 
impérial en le territoire nord-ouest de la Transdanubie (du 1 juin à 5 julillet 1809.) 
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ret a Deputációnak a Győr alatti táborba kell 
majd elszállítania. Ugyanakkor útravalónak öt
ven zsák zabot követelt magának. Június 23-ra 
virradó hajnalon a Marulaz-könnyűlovas-hadosz-
tály öt lovasezrede valóban elvonult Veszprém
ből. A csapatok zöme Zirc felé vonult, néhány 
kisebb egység azonban Ösi és Palota fele lova
golt. Sőt, egy kis részük még egész nap a város 
körül kószált. A Deputáció vezetője azonnal je
lentést írt az eseményekről Komáromba, a levél 
végén megjegyezve azt, hogy a francia csapatok 
további céljáról semmit nem tudhatott meg, 
,,mert minden tisztnek beszédje ellenkező volt a 
másikéval". *7 

A franciák távozása után, június 23-án, reggel 
— Marton Gábor úr vezetésével — megindultak 
Veszprémből a szekerek a tízezer porció kenyér
rel Győr felé. A Deputáció utasította Martont, 
hogy csak Veszprémvarsányig menjen a szeke
rekkel, s ott érdeklődjön, hogy kik veszik át tőle 
a kenyeret. Ha az ügy zavaros, úgy térjen vissza 
az egész szállítmánnyal Veszprémbe. Ugyanis az 
előző napon a Pápai Deputáció segítséget kért a 
megyétől, mivel ők már kifogytak teljesen a ke
nyérből és zabból. A megye június 23-án útba 
indított Pápára 5000 porció kenyeret és 500 po
zsonyi mérő zabot. Mivel a pápai francia pa
rancsnokság a kórházak számára 250 inget is kért 

A lágerban: a Darmstadt Regimentnek 
19. Regimentnek 
Badeni Regimentnek 
3. Regimentnek 
14. Regimentnek 
14. Regimentnek 
3. Regimentnek 

A városban a franczia kommendánsnak 
Az adjutánsnak a rezidenciához 
David generálisnak 
A n. vármegye házánál lévő két francia 
tisztnek 
Tanuló háznál lévő francia tisztnek 
Vásárállási forsponton levőknek 
A kazárnyában levő strázsáknak 
Ütra valóra adott 50 zsák zab 
Blau Simon magasinumából 
erőszakkal elvett 
Egy ezredesnek (óbesternek) 
Egy franczia lovasnak aki a generális 
után megy 
Az adjutáns rendelésére a forspontnak 

összesen: 

A Veszprémből elvonuló francia Marulaz-
könnyülovas-hadosztály egyik, oldalbiztosító 
egysége — 42 lovas egy kapitánnyal és két had
naggyal — június 23-án délelőtt benyomult Ösi 
faluba. Szénát és abrakot követeltek, maguknak 
pedig inni- és ennivalót. Megittak 95 icce bort, 
de egyéb kárt nem tettek. Utána a Zirc felé 
vezető út után kérdezősködtek, majd elvonultak 
öskün, Perén és Olaszfalun át Zirc felé.90 

Közben a lovashadosztály főerői — Zircen 
át — június 23-án elérték Bakonyszentkirályt. 
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(annak felét Veszprém városától), a városi bíró 
által összeszedett 125 inget is Pápára küldték. 
Egyúttal a városi hatóságok azonnal megtorolták 
a visszaéléseket is. Ugyanis a helybeli kereske
dők és mások is mindent azonnal felvásároltak a 
francia katonáktól — ezzel lopásra buzdítva azo
kat. A megye ezért súlyos büntetést helyezett ki
látásba mindazok ellen, akik a francia katonáktól 
bármit is megvettek. A nap folyamán végére jár
tak egy másik súlyos visszaélésnek. Ugyanis 
Weiss Mózes veszprémi kereskedő — azon a cí
men, hogy neki szerződése van gabonavásárlásra 
a megyétől — megvett a tihanyi uradalomtól 400 
pozsonyi mérő rozsot (mérőjét 14 forintért) és 
200 pozsonyi mérő búzát (mérőjét 17 forintért), 
majd utána az említett gabonát 22—26 forintos 
áron árusította a szűkölködőknek Veszprében. 
Bűnét még azzal is tetézte, hogy a megyének csak 
100 mérő gabona vásárlását jelentette be. Ezért 
a megye elkobozta tőle a vásárolt gabonát, és 
húsznapi börtönre ítélte. Az elkobzott gabonát 
pedig a vételáron árusították ki a szűkölködő 
lakosságnak.HH 

A francia csapatok elvonulása után kimutatást 
készítettek el a ,,Magdonal Corpusának Wesp-
rimi Station kiszolgáltatott zab, széna és kenyér 
portióknak consignatiója" címmel (1809. június 
21—22.):H9 

porció 
kenyér zab széna 

170 170 170 
340 340 340 
240 240 240 
330 330 330 
185 185 185 
185 185 185 
330 330 330 
60 64 60 
H 8 8 
18 18 18 

2 2 
— 16 — 
— 6 6 
— 16 16 
— 800 — 

752 
— 6 6 
— 1 1 
— — 200 

1866 3479 2097 
Itt a lakosságtól 11 db — 2—2 ökörrel vont — 
szekeret és egy négy ökrös szekeret (összesen 
24 ökörrel) vettek el.91 

Június 24-én — miután Győr kapitulált — a 
francia csapatok elvonultak Pápáról. A városban 
csak egy parancsnokság maradt és kb. 200 se
besült katona a kórházakban. A francia csapa
tok zöme áttolódott Veszprém megye északke
leti negyedébe. Mivel ezek után erre a körzet
re nehezedtek a legjobban a háború terhei, jú
nius 24-én a Veszprém megyei Állandó Depu-



táció egy bizottsága Rédére települt, gróf Ester
házy Imre kastélyába. Tagjai voltak: Bésány Ist
ván, idősb Hunkár Mihály, Ányos Ignác, Po-
tyondy István, Stehenits László táblabírák, Sza
badhegyi János és ifjabb Hunkár Mihály szol
gabirák. Ugyanakkor a Veszprémben maradt 
Deputáció is tovább dolgozott: június 24-én Né
meth Jakab a pápai francia katonai kórházak 
részére 200 röf vásznat, 100 fehérneműt és 100 
lepedőt vásárolt. Egyidejűleg — mivel a deve-
cseri járást már teljesen kiélték a francia csapa
tok — a megye utasította Kupricz Mihályt, 
hogy szállíttasson 500 pozsonyi mérő zabot és 
5000 porció kenyeret Városlődre, ahol a szállít
mányt Fodor Imre devecseri szolgabíró átveszi 
és továbbszállíttatja. A problémákat növelte, 
hogy az osztrák VIII . hadtest — Keszthely kör
zetében összpontosított csapatainak — elővédjei 
Siófokig nyomultak előre, s oda is kellett gabo-
nát-takarmányt szállítani.92 Június 25-én a me
gyei deputációhoz érkezett a Veszprém megyei 
nemesi lovasezred parancsnokának (gróf Zichy 
Ferencnek) és a 9. sz. nemesi gyalogoszászló
alj parancsnokának (Márkus Józsefnek) levele, 
melyben sürgették a szökevény nemesi felkelők 
összegyűjtését és a komáromi táborba szállítá
sát. Ezért Tatay Imre és Balassa Ignác tábla
bírák, Szentgály Mihály főhadnagy, Szelestyey 
Ferenc vármegyei főhadnagy parancsot kaptak, 
hogy menjenek el Szentgálra, Mencshelyre, 
Leányfaluba, Nagyvázsonyba, Tótvázsonyba, Vá
mosra, Szentkirályszabadjára, Vörösberénybe, 
Sólyba és Rátótra, s szedjék össze a szökevé
nyeket. Ugyanezt a feladatot kapták a járási 
szolgabírák is. Utasították őket, hogy a szöke
vényeket állítsák elő Veszprémbe az Állandó 
Deputáció elé. Különös szigorral léptek fel a 
felkelő csapatoktól megszökött két veszprémi 
seborvos ellen: ,,Halassy és Greiner alseborvo-
sok pedig, akik az emberségről megfeledkezvén, 
a Nemes Felkelő Vitézeket sebjeikben ott hagy
ták, keményen megdorgáltatván, tüstént vissza 
küldessenek, az engedetlenség esetén pedig va
son vitessenek vissza."93 Június 25-én a megye 
felhívást adott ki a szökevény nemeseknek: 

„Felséges Nádor Ispányunk azt méltóztatik pa
rancsolni, hogy mindazok, akik az utolsó győri 
ütközetben elszéledtek vagy elfogatván haza 
érkeztek, zászlójukhoz vissza utaséttassanak. Ne
mesek! Ha a zászlóhoz letett hitnek szentségét, 
ha Nemzetünk dicsőségét, ha a Hazának vé
delmét meggondoljátok, lehetetlen, hogy ezen 
parancsolatnak gyorsan ne engedelmeskedjetek! 
Ne féljetek attul, hogy a mostanyi elszéledés-
tek valami büntetést hozna fejetekre, a szeren
csétlen ütközetnek szomorú következése volt 
ez, de ha mos t . . . nem engedelmeskednétek, 
örökös gyalázat és a hitetlen szökevények fe
jére kiszabott halálos büntetés fog lenni jutal
matok! Ugyan azért fontos kötelességül adatik 
minden Elöljárónak, hogy ők az alattok való, 
ide haza lévő Nemeseket öszveszedjék, ide 
Veszprémbe hozzám mentül előbb bé állítsák, 
ahol nekik öt napi zsold és tartás, és utazó 
levél fog adatni, hogy Fehérvára elérkezvén, 
elhagyott zászlójukhoz vissza térhessenek . . . 
Akik lovukat, fegyverüket, ruhájukat az ellen

ség előtt elvesztették, azoknak a Nemes ezred
nél új fog adatni . . . ö r ö k hálaadás és jutalom 
fogja azokat követni, akik pajtásaikat magok 
példáikkal . . . mentől előbb bé állétyák. Ellen
ben, ha valaki szent kötelességérül elfeledkez
vén még őket lebeszélni merészelné, a haza
árulás kemény büntetését várhatja fején."94 

Június 25-én a francia katonai parancsnok
ság is elköltözött Pápáról, csak a katonai kór
házak maradtak továbbra is a városban. Mivel a 
franciák elvonultak, a nap folyamán a megye 
a begyűjtött kenyér nagy részét a franciák ál
tal kirabolt pápai és devecseri járások lakossá
gának oszttatta ki ingyen.95 

Miután a francia csapatok elvonultak a me
gyéből, a cseszneki hatóság azonnal jelentette 
a megyei Deputációnak — június 27-én —, hogy 
a bakonyoszlopi jobbágyok szembeszegültek az 
Esterházyak cseszneki uradalmának elöljáróival. 
Krascsendics Vendel uradalmi tiszt jelentette, 
hogy az oszlopi parasztok megtagadták az ura
dalmi tisztek parancsát, hogy dologra (robotba) 
menjenek. Ugyanakkor marháikat az erdőbe — 
éspedig az idei és tavalyi vágásba — hajtot
ták, s azt ,,úgy leetették, hogy abból soha jó 
erdő nem lészen". Mikor az erdőkerülők a 
marhákat a tilosból ki akarták hajtani, az ,,őr
zök azt mondták, hogy hallgassanak, mert más
kép agyonverik őket". A ,,hitszegett jobbágyok 
fő hangadója" Jelencsik Mátyás volt, aki Faragó 
József erdőkerülőnek és Brajjer Gáspár áren
dásnak azt mondta, hogy még az uraság gabo
náját is ők fogják learatni! Babernics Pál pe
dig, midőn dologra parancsolták, azt mondta 
Faragónak, ,,hogy ők már nem mennek, mert már 
a franciáké (ti. minden, Sz.), és valamint más 
helyekben 8-9 hetektől fogva nem dolgoznak, 
szinte ők se fognak dolgozni". A jelentés sze
rint a ,,lázadás" legfőbb vezetője a helybeli plé
bános, Miller József, ,,aki az ott lévő franciák
nak panaszkodva beszellette, hogy Oszlopon a 
parasztoknak semmiek sincsen, mert az Uraság 
minden földjeiket elfoglalta; hanem menjenek 
Koromiára és Cseténybe, ahol az Uraságnak éle-
tes házai (magtárai, Sz.) vágynak, és ott mindent 
kapnak! Ezen szavaira a plébánosnak a francziák 
lóra ültek, és Cseténybe mentek, s ott mind az 
Uraságtól, mindig pedig a jobbágyoktól zabot 
exequáltak. A többi között azt is beszellette a 
plébános a franciáknak, hogy az oszlopi la
kossokat az Uraság egész héten robotra hajtja, 
s ha az egyik munka elfogy, tehát mindjárt más 
dolgot ád nékik — melyre a francziák azt mond
ták a jelen lévő jobbágyoknak, hogy nem tar
toznak robotozni, és bolondok lesznek, ha robot
ra mennek; ha pedig ez után az Uraság embere 
jön hozzájuk, tehát fogjanak durungot, s üs
sék agyon őket". Krascsenics jelentette, hogy 
utasítását az oszlopi jobbágyok semmiben sem 
veszik, parancsára nem jelennek meg előtte, ,,sőt, 
akit hivattam, még azok is elbújtak, akiket a 
hajdú odahaza ta lá l t . . . Ami pedig nagyobb, még 
a bíró (Baumann Ferenc) se merészel hozzám 
bejönni, avagy bátran beszélleni, és az igazságot 
kivallani, mert azzal fenyegetik az emberek, 
hogy ha tőlük eláll, tehát megverik őtet". Vé
gül arra kérte az intéző a vármegyét, ,,hogy 
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egynéhány Vármegyei katonákat avagy pandú
rokat Oszlopra rendelni és őket mind addig 
ott tartani méltóztasson, miglen azon dühösség 
a lakossokbul ki nem mégyen".96 

Június 27-én a császári VIII . (Chasteler)-had-
test előőrsei a Rum, Kám, Hosszúpereszteg, Já
nosháza, Tüskevár vonalon álltak. Az elővéd
ben álló 2. sz. Hohenzollern-könnyülovasezred 
egy lovasjárőre megközelítette Pápát, ahol egy 
200 gyalogosból és 60 lovasból álló francia utó
véd tartózkodott még. A franciákat észlelve, a 
császári lovasok visszahúzódtak Dákáig, s ott 
töltötték el a 27-ről 28-ra forduló éjszakát. Jú
nius 28-án egy negyvenfőnyi francia lovasosz
tag a császári svalizséreket Pápasalamonig szo
rította vissza, s miután a császáriak Sümegig 
vonultak vissza, a francia lovasság Somlóvásár
helyig nyomult előre. Fodor Imre borszörcsöki 
bíró jelentette Veszprémbe, hogy június 28-án 
délelőtt „mikor mindenki a templomban volt, 
berukkolt ide Szörcsökbe egynéhány (francia ka
tona), a többi pedig az ország uttyán (Somló) 
Vásárhelyre bé ment. Mennyi lehetett, bizo
nyosan nem írhatom, de egynéhány százra le
hetett számlálni". Ugyanezen a napon Devecser-
ből is jelentették, hogy ,,a Franczia sereg a nya
kunkon van . . . A francziák forspontjai (elő
őrsei) Káptalanfáig már állnak. Somlyó-hegye 
körüláll franczia néppel. Isten tudja mi lesz 
belőlünk". Az említett Fodor Imre bíró egy má
sik levelében írta: „Tegnap estve (azaz 28-án 
este) a Nyavaládon (Zalaerdőd) fekvő Hohenlóhe 
regimentbeli lovasok (Somló) Vásárhelyig jöt
tek forspontra (előőrsre), de ismét visszamen
tek. Jánosházán és környékén fekszik már Schat-
ler (Chasteler) ármádiája. Félelem és rettegés 
között vagyunk ismét. Az ajánlott 200 mérő rozs 
sem érkezett meg Városlődre. Kenyerünk pe
dig kevés van, a szegénység pedig nem adhat." 

Közben június 28-án a császári 2. sz. Hohen
zollern-könnyülovasezred egyik csoportja (60 
svalizsér, báró Walterskirchen őrnagy parancs
noksága alatt) Székesfehérvár felől benyomult 
Veszprémbe, majd tovább folytatták útjukat Aj
karendek felé. Az előrevetett 12 lovas (pk.: 
Dimmerling káplár) Ajkarendeknél 120 francia 
lovassal ütközött meg. A kialakuló karabélytüz-
harc során 16 francia és 2 ló megsebesült, de a 
szorult helyzetbe került tizenkét lovast csak a 
Sümeg felől előnyomuló — ugyancsak a 2. sz. 
Hohenzollern-könnyülovasezredhez tartozó — 20 
svalizsér (pk.: Rottmayer hadnagy) mentette 
meg, akiknek fedezetével a svalizsérek Sümeg 
felé vonultak vissza.97 

Június 28-án, éjfél körül a francia elővédek be
nyomultak Zircre is. A faluba 20—26 francia 
lovas érkezett egy Matkovics János nevű „Fran
czia Comissárius" vezetésével, aki egy leadott 
lajstrom alapján takarmányt és élelmet rekvirált. 
Boronkay szolgabíró jelentette, hogy — mivel 
Eugène alkirály főparancsnok által aláírt rendelet 
megtiltott minden egyéni rekvirálást — elutasí
totta Matkovicsot és a franciákat. A francia osz
tag másnap — június 29-én — erőszakhoz folya
modott. A cisztercita főapátság magtárából 400 
pozsonyi mérő gabonát szórtak szét utcahosszat 
lovaik elé, 42 akó bort pedig megittak, illetve 

elvittek magukkal. Boronkay Ferenc a jelentés
ben kitért az oszlopi jobbágyzendülésre is, mivel 
őt bízta meg a vármegye az ügy kivizsgálásával. 
Ugyanakkor jelentette azt is, hogy hasonló zen
dülés zajlott le Porva faluban is az ottani Mester 
(tanító) vezetésével. A megyétől utasítást kapott, 
hogy „ha a Mester valóban bűnös, azt Zircen 
bűnének megfelelő pálcaütésekkel büntesse 
meg".98 Június 29-én — a Zircen garázdálkodó 
francia katonákat — osztrák (tiroli) vadászok 
támadták meg, s rövid tűzharcban megfutamítot
ták őket. Matkovicsot fogságba ejtették és a 
helyszínen agyonlőtték.99 A zirci kudarc ellenére, 
a franciák tovább folytatták előnyomulásukat, s 
június 29-én, este 21 órára hatvan francia lovas 
megközelítette Veszprémet, s a város határában 
letáboroztak. A csapat parancsnoka azonnal élel
met és takarmányt követelt a várostól. Egyúttal 
bejelentette, hogy osztaga nyomában még egy 
ötezer főnyi hadosztály közeledik, azok élelme
zéséről is gondoskodjon a város.100 Június 30-án 
a francia V. hadtest (pk.: Macdonald altábornagy) 
egyik hadosztálya — valószínűleg a Marulaz-
könnyülovas-hadosztály — Kisbér körzetéből 
több irányba nyomult előre. Egyik lovasosztaga 
Bodajkra és Mórra vonult be, egy másik lovas
osztaga pedig a délutáni órákban behatolt Palo
tára, ahol elfogtak néhány szekeret, melyek ta
karmányt és élelmiszert szállítottak Fehérvárról 
a Lepsény felé előnyomuló osztrák VIII . hadtest 
csapatainak. Ugyancsak a délutáni órákban a 
francia csapatok zöme Kisbér felől — Bakony-
szombathelyen át — Rédére vonult be, azzal a 
szándékkal, hogy Bakonyszentkirályon át Zircre 
vonulnak, ahol éjszakára táborba szállnak. Né
hány francia tiszt már előre felkereste Rédén 
gróf Esterházyt, aki a tisztek társaságában a fran
cia parancsnokságra ment. Ott bejelentette, hogy 
minden kívánságukkal forduljanak a Rédén mű
ködő Deputációhoz, amely mindenben teljesíti 
kívánságaikat. Június 30-án estére a francia csa
patok Németszentkirály falu előtt letáboroztak. 
A francia szállásmester azonnal a legkülönbözőbb 
követelésekkel állt elő: ökröket, bort, kenyeret, 
zabot stb. követelt. Végül is gróf Esterházy abban 
egyezett meg vele, hogy átad nekik 14 db meddő 
tehenet, 100 akó bort, 8000 porció kenyeret, 30 
pozsonyi mérő zabot, egy borjút és két bárányt. 
A sietség miatt a fenti élelmet elsősorban Szent
király és Csesznek falukban szedték össze, azzal 
az ígérettel, hogy azok árát a vármegye utólag 
megtéríti. A két falu ugyanakkor tizennyolc ök
rös szekeret is kiállított, melyeket a franciák 
azonnal elindítottak Györszentmárton felé. Ezzel 
egyidejűleg a franciák a Veszprémvarsányban 
tárolt 8000 porció kenyeret is lefoglalták, s ez
után még behajtottak a rédei Deputáción további 
6000 porció kenyeret. Június 30-án éjszaka — 
egy ismeretlen személy Esztergárból — azonnal 
levelet írt Veszprémbe a megyei Deputációnak, 
s riasztotta őket: „Tekintetes Deputáció! Egy csa
pat franczia Csesznekben és Szentkirályban va
gyon, Gyirótról jött, kétség kívül Veszprém felé 
igyekezik. írom Esztergáron pénteken estve azaz 
30 Júny 1809." (Olvashatatlan aláírás.) 

A francia csapatok azonban a június 30-ról 
július l-re forduló hajnalon nem vonultak tovább 
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Zircen át Veszprém felé, hanem váratlanul meg
fordultak, s a veszprémvarsányi úton Győrszent
márton felé vonultak el. A vonuló csapatok azok
ban a falvakban, melyeken keresztülvonultak, de 
még azok környékén is, „temérdek sok károkat, 
húzásokat és vonyásokat tettek". 

Június 30-án a Somló hegy körül táborzó fran
cia csapatok — melyeknek zöme, kb. 1500 lovas 
és gyalogos a dobai erdőben összpontosult —, 
annak ellenére, hogy a polgári hatóságok min
den kívánságukat teljesítették, ,,mégis rablások 
által sok károkat tettek". Többek között kirabol
ták Horváth Zsigmond uraság és a vendéglős 
pincéjét. Június 30-án 150 francia lovas Sümeg-
Rendek felé nyomult előre, s ott összecsaptak az 
osztrák VIII . hadtest előőrseivel, a 2. sz. Hohen-
lohe-dragonyosezred elővédjeivel. A tűzharcban 
két francia katona elesett; az osztrákok két lovat 
vesztettek.101 

V. A FRANCIA ITÁLIAI HADSEREG 
VISSZAVONULÁSÁTÓL A BÉKEKÖTÉSIG 

(1809. JÚLIUS 1—OKTÓBER 14.) 

1809. június 30-án, délután a francia Itáliai 
Hadsereg csapatai — a Gönyü, Ács, Réde, Zirc, 
Somlóvásárhely vonalon — parancsot kaptak a 
visszavonulásra. A visszavonulás oka azonban 
nem a Komárom körzetében összpontosított oszt
rák—magyar IX. hadtest és magyar nemesi fel
kelő hadak, valamint a Sümegnél összpontosí
tott osztrák VIII . hadtest várható támadása volt. 
Napóleon ugyanis Bécs körzetébe vonta össze 
minden haderejét — köztük a Dunántúlon össz
pontosított Itáliai Hadsereget is —, hogy döntő 
csatában számoljon le a Bécstől északra össze
vont osztrák főerőkkel. 

Június 30-án estére a Somlónál összpontosított 
francia csapatok Pápára vonultak vissza, s a vá
rosban gyülekeztek. Mint a pápai plébános írta 
a háztörténetben: ,,Még egyszer meglepték ez
után Pápa városát a Francziák igen nagy számú 
sereggel, s ekkor Chasteler Generál is szinte hír 
szerint 30 ezerrel vala közelítendő. Lovaikat a 
Francziák a templom körüli láncszemekhez kö
tözték, az Alsó-Majorok vége felé egy csapat 
tanyázott, sőt még a bitófánál is egy francia ló
háton leste az érkezendő Chastelernek seregét." 
A plébániára is sok francia tiszt szállásolt be, 
„ezek között ollyan is vala, aki Spanyol Ország-
bul érkezvén Napóleon által lett Schönbrunnban 
Tisztnek kinevezve. Ezeket is tőlem telhetően 
megvendégeltem, s ők éppen nem vonakodnak 
vala még poharaikat is az enyémmel összeütni, 
azon megjegyzés mellett, hogy a Spanyol papok 
korántsem olly őszinte barátságosak? kik ha 
alkalom nyíllik, készek őket titkon is meggyil
kolni." 

A parancsnak megfelelően, a július l-re virra
dó hajnali 2 óra körül a francia lovasság rend
kívüli gyorsasággal kiürítette Pápát, s Takácsin 
át Győr felé visszavonult. Magyarász pápai plé
bános így írta le a visszavonulást: „némelyek 
(ti. a nála beszállásolt francia tisztek, Sz.) éppen 
vetkőző félben voltának, egy s ezt nyomban kö
vető, és még általam is észrevehetlen titkos má

sodik jeladásra, miután ezeknek egyike a jel
adóval ablakon által szótváltott, gyorsan fel
készülvén lehető legnagyobb csenddel eltakarod
tak. Kivonulásukat a városból talán ki sem véve 
észre kívülem, mert azt olly nevezetes gyor
saság jellemzé, miszerint egyike a nálam szállá
soló Tiszteknek, még lovagló korbácsát is nálam 
oda feledé".102 

A Pápáról elvonuló francia csapatok a város
ban működő katonai kórházakból 33 szállítható 
sebesültet magukkal vittek Győrbe. A franciák 
elvonulása után az irgalmas rendiek rendházában 
127 sebesült és beteg (francia és osztrák—ma
gyar), a katolikus iskolában pedig négy közem
ber és négy tiszt maradt (ezek is vegyesen fran
ciák és osztrákok). A 145 ember közül 102 katona 
volt szállíthatatlan — zömében amputált —- sebe
sült. Zsoldos János pápai főorvos számításai sze
rint 1809. június 12. és július 1. között a pápai ka
tonai kórházakban kezeltek:1"' 

1. irandákat: 
közkatonákat és altiszteket: 1960 embert, 
tiszteket: 85 embert, 

2. osztrákokat és magyarokat: 
közkatonákat és altiszteket: 1924 embert, 
tiszteket: 5 embert. 

összesen: 3974 embert. 

A francia csapatok elvonulása után — július 
2-án — Zsoldos János kérte a megyei Deputá-
ciót, hogy Veszprém környékéről küldjenek 
Pápára chirurgusokat (sebészeket), mert a pápai 
sebész súlyos beteg, a két ott dolgozó veszprémi 
sebész (Reizinger és Kántor) pedig a rengeteg 
munka miatt teljesen kimerült már. A sebesül
teket ugyanis borbélylegényekre nem lehet bíz
ni, csak mesterek kötözhetnek. Ugyanis, ,,ha 
rosszul kötöznek valakit az vérzik, rothad, abból 
pedig az ispotályra, azután a városra rossz kö
vetkezik". A betegek mellett teljesített szolgá
latot négy reguláris katona. Ezek közül kettőnek 
most vissza kell térnie ezredéhez, kettő pedig 
betegen fekszik, élet és halál között. A faluról 
berendelt segédszemélyzettel nem tud mit csi
nálni, mert azok akkor hagyják ott a kórházaikat, 
mikor végre beletanulnak munkájukba. Kéri a 
megyét, hogy fogadjanak fel — németül beszélő 
— nyugdíjas öreg katonákat, legalább 25 embert. 
Egyúttal jelentette, hogy a pápai és devecseri 
járásokban, a falvakban, minden segítség nélkül, 
nagyon sok sebesült katona hever a házaknál. 
Még a franciák ittlétekor Sininger Krisztián és 
Mathieu francia kapitány a pápai járást, Petrasitz 
Ferenc pedig a devecseri járást végigjárta. A 
szállíthatatlan sebesülteket helyben kezelték, a 
szállíthatókat pedig szekereken a pápai kórházak
ba hordták.104 

A visszavonuló francia csapatokat az osztrák 
VIII . hadtest (pk.: Chasteler altábornagy) előre
vetett osztagai nagyon óvatosan követték. Július 
2-án az osztrák 6. sz. Lichtenstein-vértesezred 
egy osztaga (pk.: Devanger főhadnagy) benyo
mult Rédére. Az osztrák katonák a franciáknak 
a faluban összehordott élelmét és takarmányát 
erőszakkal lefoglalták (még csak átvételi elis-
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mervényt sem adtak róla), majd Mórra, illetve 
Kisbérre szállíttatták.105 

A Somlóvásárhely felöl előnyomuló osztrák 
2. sz. Hohenzollern-könnyűlovasezred egyik 
előrevetett osztaga pedig július 3-án közelítette 
meg — а щаг kiürített — Pápát. Az egyik osztrák 
káplár néhány lemaradozott francia katonát el
fogott. A jelentés szerint 3 francia gyalogost és 
2 lovasvadászt ejtett foglyul, akik egy francia 
generális szekerét őrizték; az öt franciát a káplár 
Sümegre kísérte.106 Az osztrák felderítők azon
ban Pápa alól visszavonultak Nyavaládra (Zala
erdődre). Csak egy osztrák tiszt, Lackovszki őr
nagy — Chasteler törzskarától — ment be Pápára 
július 3-án, s átadta az altábornagy levelét Rába 
Boldizsár első alispánnak. Chasteler utasította 
Rábát, hogy derítse fel, Bodajk körzetében van
nak-e francia csapatok? Egyúttal megüzente, 
hogy másnap — azaz július 4-én — elővédjei 
(avantgardája) Káptalanfáig nyomul előre. Más
nap, július 4-én Rohonczy és Barcza pápai urak 
— a generális fogadására — Káptalanfára utaz
tak, de ott senkit sem találtak. Csak annyit tud
tak meg, hogy az osztrák csapatok Körmend felé 
vonultak el. Egyúttal azt is megtudták, hogy a 
francia csapatok a Dunántúlon csak Győrt tart
ják megszállva, csapataik mindenütt Pozsony és 
Bécs felé vonulnak vissza.107 A tájékozatlanságra 
jellemző, hogy július 5-én az osztrák VIII . had
test egyik osztaga, amely a Balaton déli part
vidékén nyomult előre Székesfehérvár felé, 
Siófokra érkezett. A pozsonyi nemesi felkelők
ből álló egység parancsnoka, Pauli kapitány fu
tárt küldött Veszprémbe és a megyétől kért tájé
koztatást a francia csapatok helyzetéről.108 

Ugyancsak július 5-én Pápára érkezett a VIII . 
hadtest két embere, majd ezt követően az éjszaka 
Pápára bevonult — Szentgrót felől a hadtestnek 
alárendelt magyar Meskó-hadosztály — pesti 
nemesi lovasezred ötven lovasa egy hadnagy pa
rancsnokságával. Rába Boldizsár kénytelen volt 
jelenteni az első alispánnak, hogy az insurgense-
ket alig lehetett megfékezni, mert ki akarták ra
bolni a város kórházaiban visszahagyott szállít-
hatatlan francia sebesülteket. Ugyanezen az é j 
szakán — Veszprém felől — ugyancsak Pápára 
vonult be a Vas megyei nemesi lovasezred is. 
Zsoldos János is megemlíti ezt, hozzátéve, hogy 
a nemesi lovasság a nagytemplom és a várkas
tély közti téren táborozott le. ö is említette, 
hogy az insurgensek háborgatták a városban 
maradt franciákat, többek között Ayét ezredest 
az ágyából kitaszították és kitüntetéseit elvet
ték.1 Magyarász plébános leírása szerint a vá
rosba elsőnek a 2. sz. Hohenlohe-dragonyosezred 
egy osztaga nyomult be. ,,Másnap, midőn éppen 
Barcza Prefectus Úrhoz mentem, Chasteler Gene
rál emberei közül tizenkét vasasnémet érkezett 
Pápára; ezeket mi öröm tapsok közt éljenezve 
fogadtuk; a Griffhez címzett vendéglőben ők egy 
beteg franczia ezredesnek szolgájával, ki éppen 
Urának vala akkor ebédet viendő, találkozván, 
vele harcba bocsájtkoztak, miután pedig az Ezre
dest mentek kizsákmányozni."1 1 0 

Július 7-én Karácsony József Pápáról jelentést 
írt az alispánnak Veszprémbe, s közölte, hogy: 
„Azon ágyúzás mellyet a gyepesiek hallottak, 

nem Kiscell (ma: Celldömölk) körül, hanem 
amint a Somló-hegyre hallatódott, Bécs körül 
történt, amint is könnyen elhihetjük, me r t . . . 
tegnap érkezett Bécsbül Pápára (egy bécsi keres
kedő), aki azt beszéllette, hogy a nagy két ármá
dia vasárnap kezdtek el Bécsen felül verekedni." 
Így értesült a megye a július 5—6-án lezajlott 
— és a franciák döntő győzelmével végződött — 
wagrami csatáról. Az említett bécsi kereskedő 
azt is elmondotta, hogy Bécsből — Sopronon és 
Kapuváron át jövet — franciákat sehol nem lá
tott.1" Ugyancsak július 7-én reggel Pápára vo
nultak a Vas megyei felkelők újabb csapatai, 
valamint a győri nemesi lovasság részei. A ható
ság kiadta nekik a követelt zabot, annyit, hogy 
,,a városban semmi sem maradt". Ezzel egyidejű
leg az ötven pesti lovas továbbvonult Győrszent
márton felé. Július 8-án, reggel Pápára érkezett 
Chasteler al tábornagy egy hadnagya, s jelentette 
Rába Boldizsárnak, hogy még ma délben a vá
rosba bevonul a VIII . hadtest, de másnap már to
vábbvonul Győr felé."2 Ugyanezen nap — július 
8-án — reggel Peschovár Ádám jelentette a me
gyének, hogy ma reggel 8 órakor Chasteler gene
rális egész seregével nagy sietséggel vonult át 
Középiszkáz falun. Chasteler és egy másik gene
rális kocsin ültek; a kocsi előtt az 5. sz. Ott-hu-
szárezred emberei, a kocsi körül pedig a 2. sz. 
Hohenzollern-könnyűlovasezred katonái lovagol
t ak . " ' A VIII . hadtest csapatai július 8-án a kora 
esti órákban vonultak be Pápára. A pápaiak csa
lódtak a hadtest létszámát illetően, mint Magya
rász plébános írta: ,,Később érkezett meg maga 
Chasteler Generál is, de nem több mint valami 
négyezerre való szedett-vedett vert haddal." A 
hadtest a bevonuláskor a következő erőkkel ren
delkezett: Marschall-dandár: 27. sz. Strassaldo-
és 2b. sz. Hohenlohe-gyalogezredek 3-3 zászló
alja; Fenner-dandár: a brucki, judenburgi, vil-
lachi és klagenfurti Landwehr-zászlóaljak marad
ványaiból összeállított két zászlóalj; a 2. sz. 
Hohenzollern könnyűlovas- és 2. sz. Hohenlohe-
dragonyosezredek összesen öt lovasszázada. 

A hadtest állt összesen 8 gyalogoszászlóaljból 
(kb. 3500 gyalogossal), 5 lovasszázadból (kb. 380 
lovassal) és 12 db ágyúból (ebből 2 ágyú és egy 
tarack a Meskó-hadosztálytól volt). Pápán csat
lakozott a hadtesthez a Schmidt-dandár: az 53. 
sz. Jellasics-gyalogezred és a 11. sz. második 
báni határőrezred két-két zászlóalja. A Pápára 
bevonuló hadtest azonnal leadott 30 beteg kato-
nát a korházaknak. Chasteler generális és 
törzskara az Esterházy-kastélyban szállásolt el, a 
3500 főnyi katonaságot pedig a polgárság házai
ban kvártélyozták be. A csapatok még ki sem 
pihenhették magukat, mikor július 9-én hajnali 
3 órakor az osztrák Déli Hadsereg parancsnoka, 
János főherceg parancsa érkezett Chasteler al
tábornagyhoz, hogy csapataival július 9-én kora 
reggel folytassa menetét Bakonybánk községbe. 
A csapatok a parancsot végrehajtották, s elvo
nultak Pápáról. Ezzel egyidejűleg a Vas megyei 
nemesi lovasezred is elvonult Pápáról a Marcal 
és a Rába vonalának megfigyelésére."6 

A VIII . hadtest csatlakozott a — Győrt körül
záró és a Rába vonalán felvonuló — osztrák IX. 
hadtesthez és a magyar nemesi felkelő hadakhoz. 
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A császári hadvezetés terve az volt, hogy az 
osztrák—magyar Déli Hadsereg egy tehermen
tesítő támadást indít Sopron általános irányba. 
A felvonulás még tartott, mikor a — wagrami 
csatában vereséget szenvedett — osztrák fő
parancsnok, Károly főherceg generalisszimus vá
ratlanul — és a császár tudta és hozzájárulása 
nélkül — Znaimban fegyverszünetet kötött a 
franciákkal. Habsburg I. Ferenc császár nem volt 
hajlandó tudomásul venni a — tudta nélkül meg
kötött — fegyverszünetet, s utasítást adott a ter
vezett tehermentesítő támadás végrehajtására. 
Július 12-én reggel — Pápa és Győr szélesség
ben — megindult az osztrák—magyar Déli Had
sereg (VIII., IX. hadtestek és a magyar nemesi 
felkelő hadak) támadása a Rábán át Sopron álta
lános irányba. A támadás első lépcsőjében a 
VIII . hadtest csapatai nyomultak előre. 

A támadás kezdetekor a Vas és Győr megyei 
magyar felkelő lovasezredek Pápára vonultak 
vissza. Miközben a csapatoknak 175 pozsonyi 
mérő zabot kellett adni, a VIII . hadtest után is 
kellett küldeni 100 pozsonyi mérő zabot, 20 má
zsa húst, 8000 porció kenyeret és 30 akó bor t ." 7 

Ugyanezen a napon — július 13-án — a Vas 
megyei lovasezred parancsot kapott arra, hogy 
a Pápán ápolt francia sebesülteket — a megye ál
tal kiállítandó szekereken — szállítsák bizton
ságosabb he lyekre . " 8 A csapatok között július 
17-én terjedt el a znaimi fegyverszünet híre, 
melyet július 19-én I. Ferenc császár király is 
aláírt. A fegyverszüneti egyezmény értelmében 
a két ellenséges hadsereg közti demarkációs vo
nalat a Holies—Pozsony közti sávban jelölték 
ki; onnét a Duna vonala volt a határ Győrig 
(amely város és erősség a franciák kezén ma
radt), majd Győrtől Szentgotthárdig a Rába vona
la volt a demarkációs határvonal. Az említett 
vonaltól nyugatra a francia Itáliai Hadsereg hat 
dandára vonult fel. A Rábától keletre és délre 
pedig az osztrák—magyar reguláris hadsereg és 
a magyar nemesi felkelés csapatai helyezked
tek el. 

A reguláris VIII . hadtest zöme Győrtől délre 
összpontosult, a IX. hadtest pedig Sárvár—Szent
gotthárd körzetébe vonult. így a középső szakasz 
— ezen belül Veszprém vármegye területe — 
szinte kizárólag a magyar nemesi csapatok meg
szállása alá került. 

A Mecséry-lovashadosztály főerői — a Keg-
levich-, Gosztonyi-, Andrássy-, Vay- és Dobozy-
lo vasdandár ok — Komárom és Győr megyékben 
táboroztak; Veszprém megyében a Meskó-lovas-
dandár (parancsnoksága Téten) vonult fel: a 
veszprémi lovasezred hat százada (ezredparancs
nokság: Téten) Szemere, Mórichida, Rábaszent
miklós, Kisbabot, Rábaszentmihály, Mérges, Gyo
moré, Fel- és Kispéc falvakban; a Vas megyei 
lovasezred (ezredparancsnokság: Takácsi) hat 
lovasszázada pedig: Vaszar, Gyarmat, Csikvánd, 
Üjmalomsok, Marcaltő falvakban szállásolt el. 

A Hadik-hadosztály (Luzsénszky-dandára Vas 
megyében összpontosult), Csekonics-dandára 
(dandárparancsnokság: Jánosházán települt) pe
dig Veszprém megyében táborozott: szabolcsi 
lovasezred (parancsnoksága: Somlóvásárhelyen) 
hat százada: Devecser, Borszörcsök, Kisjenő, 

Tüskevár, Torna, Oroszi, Dóba, Karakószörcsök 
falvakban; szatmári lovasezredének (parancsnok
sága: Pápasalamon) hat lovasszázada: Nyárád, 
Nemes- és Pórszalók, Dabrony, Nagyalásony, 
Vid, Vecse, Kup, Kovácsi és Nóráp falukban szál
lásolt be. 

Az egyetlen gyalogosegység (mivel a gyalo
goszászlóaljak Komárom—Szőny körzetében tá
boroztak) a Márkus-gyalogoscsoport volt, mely
nek Fejér megyei 10. gyalogososztálya (két szá
zad) Pápán, veszprémi 9. sz. gyalogoszászlóaljá
nak hat százada pedig Mezőlakon állomásozott. 
A nemesi felkelés tüzérsége (54 db ágyú) Borsos
győr, Kéttornyúlak, Dáka és Dereske falukban 
összpontosult."9 

A nemesi hadak főparancsnokának (József 
főherceg nádor tábornagynak) főhadiszállása a 
pápai Esterházy-kastélyban volt, melynek őri
zetét a szabolcsi lovasezred látta el. 

A nemesi csapatokra sok volt a panasz. Július 
20-án Rába Boldizsár alispán jelentette a vár
megyének, hogy a hadsereg nagyon igénybe 
veszi a lakosságot. Csak a pápai főhadiszálláson 
a futároknak (kuríroknak) naponta ötven szekér 
széna kell, s különböző munkákra naponta 400 
embert rendel be a parancsnokság. Ugyanakkor a 
katonák — bár van elegendő tűzifájuk — ,,a 
gyümölcsfákat is sok helyeken levagdalták, és 
rablottak, le nem írhatom a sok kárt" . 

Július 20-án Tüskevár—Somlóvásárhely kör
zetébe beérkezett a császári VII I . (Chasteler)-
hadtest több egysége is. Ezen a napon — déli 13 
órakor — Tüskevárra érkezett a császár öccse, 
Habsburg János főherceg tábornagy is (a csá
szári Déli Hadsereg parancsnoka) és a tiszttartó 
házánál ebédelt.120 

A fegyverszünet és a francia hadseregnek a 
(Rába mögé történő) visszavonulása után is a vár
megye legnagyobb problémája továbbra is a 
győri csatából megszökött nemesi felkelők össze
gyűjtése volt. Június 29-ig a veszprémi 9. sz. 
gyalogoszászlóaljhoz — az 1207 ember közül 
megszökött 490 felkelő — alig néhányan tértek 
vissza. Egy megyei jelentés szerint addig csak 
egy tiszt (Babos Bálint főhadnagy, Borszörcsök) 
és 27 közember tért vissza a zászlóaljhoz. A szö
kevények összegyűjtésével megbízott Szentgálly 
Mihály alhadnagy felháborodottan jelentette, 
hogy ennél többen is jelentkeztek Veszprémben. 
Itt felvették a beígért ötnapi zsoldot, majd mikor 
megtudták ,,az elindulás óráját általam . . . azon
nal eltűntek". A jelentés szerint ezek 56-an vol
tak, és szinte valamennyien szentgáli nemesek.121 

Június 30-án a veszprémi zászlóalj parancsnoka, 
Márkus József ezredes újabb levelet írt a vár
megyének, s kérte, ha 40-50 ember együtt van, 
azonnal indítsák el őket Komáromba a zászló-
aljhoz.122 

Előfordult, hogy a bujkáló insurgensek szembe
fordultak az őket összeszedni akaró hatóságok
kal. A legnagyobb ilyen zavargásra Csöglén ke
rült sor július 2-án. Mikor Papp György bíró 
felszólította a faluban bujkáló szökevényeket, 
hogy jelentkezzenek Veszprémben, valóságos 
lázadás tört ki. A bandába verődött insurgensek 
káromkodtak, lövöldöztek: ,,Az Isten őrizte, 
hogy egy embert és egy leánt agyon nem lőttek; 
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a helység házánál (községházánál) húst, bort, 
mindent elprédáltak; Molnár Istvánnak háza 
ajtaján belőttek; az én (ti. Papp György bíró) 
házamra seregestül jöttek, hogy be lüdözzenek és 
felgyújtsák; a jármos lovakat elvitték; sokkal 
rosszabbak a rajtunk uraskodó ellenségnél." Az 
insurgerlsek erőszakkal betörtek József Sámuel 
árendás (bérlő) kocsmájába, s elvittek tőle 42 
icce (50 liter) bort, 3 verdung pálinkát, levágták 
két ürüjét, s útiköltség címén elvettek tőle 164 
forintot. Utána — fegyveresen — végigjárták a 
falu házait, s ugyancsak útiköltség címén erő
szakkal összeszedtek a lakóktól 14 forintot, vala
mint 248 icce (298 liter) bort 57 forint értékben. 
Végül a községházáról elrabolták az ott őrzött 
zálogtárgyakat. Az okozott kár összesen 235 
forint 52 krajcár volt. Ezután benyomultak a 
községháza épületébe, és elrabolták a község 
szekerét azon a címen, hogy azon mennek be 
Veszprémbe. Mikor ezért Bolla Pál községi elöl
járó tiltakozott, őt is arra kényszerítették fegy
verrel, hogy tolja a szekeret. Mikor ellenkezni 
próbált, Bolla Pált összevagdalták kardjaikkal. 
A falu bírájának feljelentésére a katonai tör
vényszék 1809. augusztus 27-én Téten hozott 
ítéletet a csöglei zendülés ügyében. A július 3-i 
rablások és erőszakoskodások vezetőit: Barcza 
Mihályt (aki a veszprémi gyalogoszászlóaljban 
szolgált) és Biró Ferencet (aki a veszprémi lo
vasezred 3. főstrázsamesteri lovasosztályában 
szolgált előzőkben) golyó általi halálra ítélték és 
főbe lövették. A többieket — 16 személyt — há
romhavi börtönre ítélték, azzal súlyosbítva, hogy 
minden éjszakát kurtavasban kellett tölteniök, s 
minden harmadik napon csak kenyeret és vizet 
kaptak. Ráadásul minden okozott kárt meg kel
lett téríteniök.123 

Július 4-én Márkus József ezredes jelentette 
Veszprém vármegyének, hogy a 490 szökevény 
közül újra megérkezett 22 ember, s velük együtt 
megérkezett a szökevény Halassy és Graner seb
orvos is. Márkus bejelentette, hogy a két szöke
vény sebészt csak a megye tisztes neve miatt 
nem állíttatta hadbíróság elé.214 Július 5-én a 
megyegyülés is foglalkozott a szökevények ügyé
vel. Jegyzőkönyvbe foglalták, hogy nagyon sok 
szökött insurgens még most sem hajlandó ezredé
hez visszatérni. A türelmi határidő letelt, s ezért 
a megye közhírré tétette, hogy a továbbiakban a 
csavargó insurgensek ,,desertőröknek" (katona
szökevényeknek, Sz.) tekintendők, s bárki elfog
hatja és megkötözve Veszprémbe szállíttathatja 
őket. Minden egyes behozott szökevényért a 
megye azonnal kifizet 24 forintot. A kifizetett 
pénzt aztán az elfogott insurgens vagyonából 
utólag behajtják. Mivel a legtöbb szökevény 
szentgáli volt, a megye határozatot hozott, hogy 
a hamarosan Veszprémbe érkező nemesi lovas
ezred segédletével erőszakkal fogdossák össze 
a faluban és annak határában a szökevényeket. 
Mikor másnap a Veszprémben állomásozó egy
séget Szentgálra akarták kivezényelni, azok be
jelentetté1,., hogy a legfelsőbb parancs nélkül 
nem adnak karhatalmat. A megye ezért azonnal 
levelet írt a nádornak, hogy adjon ki ilyen pa
rancsot.125 Ugyanakkor a szentgáli elöljáróság is 
kérte a vármegyét, hogy hosszabbítsák meg a 

jelentkezési határidőt. Ugyanis nagyon sokan a 
falutól távoli tanyákon dolgoztak, s azokat nehéz 
volt értesíteni. A vármegye méltányolta a kérést, 
s a jelentkezési határidőt július 9-ig elnapolta.126 

Márkus József ezredes, a gyalogoszászlóalj pa
rancsnoka július 8-án újabb jelentést írt a vár
megyének, melyben bejelentette, hogy július 
6-án 23-an, 7-én 46-an, 8-án pedig 22-en jelent
keztek a zászlóaljnál. Ugyanezen a napon — 
július 8-án — az elszéledt felkelők közül még 
56 embert szedtek össze és kísértek be Veszp
rémbe. Beszállítottak még Veszprémbe ötven lo
vat is. Július 8-án a Veszprém megyei nemesi 
lovasezred parancsnoka, gróf Zichy Ferenc ezre
deskapitány is levelet írt a vármegyéhez. Beje
lentette, hogy a győri csata után lovasezrede két
száz emberrel megfogyatkozva ért Komáromba. 
„De valameddig a Nemes Ezredhez tartozó, és 
leginkább a győri ütközetnek alkalmatosságával 
elszéllyedt s honjaikba visszatért Vitézeink egy-
tül-egyig ide bé nem érkeznek, mindaddig a Te
kintetes Nemes Karoknak és Rendeknek töké
letes híradást az ez ideig akár a csaták piacain 
maradott, akár az ellenség fogságába jutott, és 
elveszett Vitézeinkről nem tehetek!" Végül kérte 
a vármegyét, hogy a tartalékokból a 200 főnyi 
hiányt azonnal pótolja. lM 

1809. július 14-19 között megkötötték a fegy
verszünetet. Ennek értelmében a francia hadsereg 
újra megszállta a Rába vonaláig Nyugat-Magyar
országot. A Rábától keletre eső térségben pedig 
a magyar nemesi felkelő csapatokból álló II. 
tartalék hadtest (pk. József nádor tábornagy) 
vonult fel. Július 22-re befejeződött a csapatok 
felvonulása. Veszprém vármegyében részben a 
Mecséry-lovashadosztály Meskó-dandárának 
csapatai vonultak fel: a Vas megyei lovasezred 
hat százada (Takácsi, Vaszar, Gyarmat, Csikvánd, 
Üjmalomsok, Marcaltő) és a soproni lovasosztály 
két százada (Görzsöny, Acsád.) A Hadik-lovas
hadosztályból a Csekonics-lovasdandár részei 
voltak még a vármegyében: a szabolcsi lovas
ezred hat százada (Somlóvásárhely, Devecser, 
Borszörcsök, Kisjenő, Tüskevár, Torna, Oroszi, 
Dóba, Karakó- és Szegszörcsök), valamint a szat
mári lovasezred hat százada (Salamon, Nyárád, 
Nemes- és Pórszalók, Dabrony, Vid, Nagyalá-
sony, Vecse, Kup, Kovácsi, Nóráp.) A Fejér me
gyei 10. sz. gyalogoszászlóalj két százada Pápán, 
a Veszprém megyei 9. sz. gyalogoszászlóalj hat 
százada pedig Marcaltőn állomásozott; a hadtest 
tüzérsége (54 db ágyúval) Borsosgyőr, Kéttor
nyúlak, Dáka és Derecske falukban összpon
tosult.129 P 

1809. július közepére egyre több olyan jelen
tés érkezett Veszprémbe, hogy a bujkáló insur
gensek rabolnak, fosztogatnak. Július 16-án Sze-
lestey Ferenc megyei főhadnagy jelentette, hogy 
Kádárta, Rátót, Lókút és Olaszfalu lakosságának 
kirendelésével ,,meghajtotta . . . az gonosz csa
vargók és szökevények eránt az erdőket". Szöke
vényeket azonban sehol sem találtak.130 Mivel 
közben panasz érkezett, hogy tizenöt szentgáli 
szökevény a káptalani uradalomból elrabolt né
hány bárányt, július 17-én a vármegye újabb 
hajtóvadászatot rendelt el az éhségükben rabló 
insurgensek ellen. A Bakony rengetegeiben lap-
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pangó szökevények ellen a Fejér vármegyei 10. 
sz. gyalogososztály egyik — Fejér vármegyei — 
századát rendelték ki. (Parancsnok: Pribék József 
százados, 4 tiszt, 26 tiszthelyettes és 216 közle
gény.) Rövidesen ki kellett rendelni a gyalogos
osztály másik — Tolna megyei — századát is: 
Benyovszky Károly századost, 4 tisztet, 26 tiszt
helyettest és 144 közembert. A Pápán összpon
tosított két századot augusztus 4-én Ugodra ren
delték ki, egy ott fosztogató rablóbanda ellen. 
A tűzharcban Kreskay Imre főhadnagy elesett. 
Néhány nappal később, augusztus 8-án az emlí
tett karhatalmat a dabronyi vadászházhoz ren
delték ki, ahol szökevény nemes és nem nemes 
insurgensek és juhászok mulattak. A katonák 
körülvették az épületet. Mikor ezt a mulatózok 
észrevették, néhányan, mint pl. egy Magyar Is
tók nevű szökevény insurgens, akinél két fegyver 
is volt, az ablakon át lövöldözni kezdtek a kato
nákra. A katonák is tüzet nyitottak, majd le
rohanták az épületet, és elfogták a részegen 
mulatozó társaságot. A foglyok között volt Ven-
czel Mihály nemtelen személy is (aki a homok-
bödögei nemes Fekete József helyett ment kato
nának), továbbá Doma Péter gyalogos insurgens. 
Mindketten a győri csatából szöktek meg fegy
veresen. A Téten — 1809. augusztus 27-én — 
hozott hadbírósági ítélet Venczel Mihály két 
részben kiszabandó 60 pálcaütésre, továbbá két 
hétig tartó kurtavasban töltendő — másnapon
ként böjtre fogott — börtönre ítélte.1 '1 A több
szörösen letelt határidő miatt — és mivel a szö
kevények többsége még mindig nem jelentke
zett! — július 30-án a megye elrendelte, hogy 24 
órán belül a karhatalom szedesse össze a szöke
vényeket — még az ágyban fekvő betegeket és 
sebesülteket is! —, s szállítsa őket Veszprém
b e . ш 

Mivel július 24-én a pápai katonai kórházak
ban újra 852 beteg és sebesült katona feküdt, 
határozat született, hogy ezek nagy részét Veszp
rémbe kell átszállítani. A Veszprémbe átszállított 
beteg katonákat elsősorban a várban helyezték 
el. Lefoglalták számukra a piaristák gimnáziumát, 
a szemináriumot, a piaristák és a ferencesek ko
lostorait. Csak a vármegyeházát nem adták át a 
hadseregnek. A városi hatóságok nagyon aggód
tak, hogy a várban ,,a hely kicsinysége miatt 
annyira egymásra vannak építve a házak, itt 
lévén minden templomok, az egész város Isteni 
szolgálatra ide jár, úgy hogy egyetlen egy raga
dó nyavala döghalált terjeszthet közükbe". Au
gusztus 5-re a veszprémi katonai kórház annyira 
megtelt beteg katonákkal, hogy több helyet a 
város adni már nem tudott. A megyegyülés java
solta, hogy más helyekre — pl. Füredre — szál
lítsák a betegeket. Ugyanakkor a katonai kórház 
halottait az amúgy is szűk temetőben eltemetni 
nem tudták. A megyei deputáció elrendelte, hogy 
a városi hatóságok jelöljenek ki új temetőhelyét. 
Augusztus 12-én egy bizottság a Jutási út mellett 
és a Völgyi-kút árka között fekvő Grisits-féle 
földet — amely Tümmler Henrik majorja felett 
feküdt — vizsgálta meg. A tulajdonos a földért 
300 forintot kért. A tárgyalás 1810. februárig 
elhúzódott, de eredménnyel nem járt.133 A halott 
katonákat ezért továbbra is a városi kórház mel

letti alsóvárosi temetőben hantolták el. Pedig 
augusztus 5-ig a veszprémi katonai kórházakban 
összesen kilenc katona halt meg. A tömeges halá
lozások csak ezután kezdődtek. 1809. december 
31-ig bezárólag Veszprémben a kórházban 261, 
a kórházon kívül 487 katona — összesen 748 
ember — halt meg. l i 4 A halottak az alábbi ezre
dekből valók voltak: 61. sz. Saint Julien-gyalog-
ezred: 54 ember; 6. sz. Blankenstein-huszárezred: 
50 ember; 16. sz. Lusignan-gyalogezred: 47 em
ber; 19. sz. Alvinczy-gyalogezred: 36 ember; 27. 
sz. Strassaldo-gyalogezred: 31 ember; 53. sz. 
Jellasics-gyalogezred: 26 ember; 32. sz. Esterhá-
zy-gyalogezred: 24 ember; kocsisok: 23 ember; 
osztrák Landwehrek (ismeretlen alakulatok): 13 
ember; 1. sz. likkai határőrezred: 11 ember; 2. sz. 
ottocsáci határőrezred: 11; 3. sz. ogulini határ
őrezred: 12; Vukasovics-gyalogezred: 8; a zalai 
insurgens csapatok: 13 ember; 6-6 katona halt 
meg a 4. sz. szluini és a 11. sz. második báni 
határőrezredböl, valamint a 6. tüzérezredből; 
5-5 katona hunyt el a 25. sz. De Vaux-gyalog-
ezredből, a salzburgi Landwehr- és vadászzászló
aljakból stb. A tapolcai kórházban 41 katona halt 
meg: 8 katona a 61. sz. Saint Julien-, 3-3 а 45. sz. 
De Vaux- és 27. sz. Strassaldo-, l - l pedig a 43. 
sz. Simbschen-, a 19. sz. Alvinczy-, az 53. sz. 
Jellasics-gyalogezredekből stb. A nagyvázsonyi 
kórházban 11 katona halt meg; tetemeik a pulai 
út melletti Francia-keresztnél nyugszanak. Süme
gen hat meghalt katonát temettek el. 

Miközben a megyében számos helyen működtek 
katonai kórházak, a nemesi felkelő csapatok egyik 
kórházát Pápára vezényelték augusztus 4-én. A 
kórház 1810. január 15-ig működött itt, s ezen idő 
alatt 641 sebesült és beteg nemesi felkelőt ápoltak 
itt.'3» 

1809. július 27-én királyi parancs rendelte el a 
sorezredek számára az újoncozást. Veszprém me
gyének 348 keresztény és 26 zsidó újoncot kellett 
kiállítani (járásonként), az alábbi lélekszámok 
szerint (a zsidó újoncokat a megye 1858 zsidó fér
filakosából állították ki): 

veszprémi főbírói járás (9788 fő) 51 katona, 
veszprémi vicebírói járás (12 060 fő) 64 katona, 
pápai főbírói járás (11011 fő) 58 katona, 
pápai vicebírói járás (5854 fő) 31 katona, 
cseszneki főbírói járás (8620 fő) 46 katona, 
cseszneki vicebírói járás (6069 fő) 32 katona, 
devecseri főbírói járás (4581 fő) 25 katona, 
devecseri vicebírói járás (7699 fő) 41 katona. 

összesen: 65 682 fő 348 katona.1'11' 

A parancs értelmében a toborzásokat 1809. 
augusztus 7-én meg kellett kezdeni. Felszólították 
a plébánosokat, lelkipásztorokat, bírókat, uradal
mi tiszteket, hogy tudassák a fiatalsággal, hogy 
őfelsége mindazoknak, akik a háborúban kitün
tetik magukat, azoknak: ha nemtelenek, nemes
séget, ha már nemesek: adománybirtokot, illetve 
arany- és ezüst érdempénzt fog adni. A toborzás
kor pedig mindenki 30 forintot kap jelentkezés 
esetén. Az önkénteseket a háború végén azonnal 
leszerelik a hadseregtől, s a jövőben többet kato
náskodniuk nem kell. 
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A reguláris hadseregbe való jelentkezéssel egy
idejűleg — a nemesi csapatok kiegészítésére — 
un. önkéntes lovas- és gyalogososztályokat („vo-
lon"-osztályokat) is toboroztak. Veszprém vár
megye felállított egy 319 főből álló gyalogos „sza
badosztályt" és egy 227 főből álló lovas „szabad
osztályt." A toborzáskor a vármegye „Selestyey 
Ferenc Fő Hadnagynak, mint Ver bung Vezetőnek 
160 forintot" fizetett. A „Tánczoló legényeknek 
egy-egy pár új, és annyi fejelés csizmánként 129 
forint 30 krajcárt" adott. A 319 főnyi gyalogos 
regrutának kézipénzül (toborzási pénzül) kifi
zettek: 9570 forintot; a 227 lovas regrutának (fe
jenkénti 20 forinttal) kifizettek: 4540 forintot. 
Lóvásárlásokra 74 218 forint 51 krajcárt fizettek. 

A lovasosztály felszerelésére az alábbiakat fi
zették: 

300 pokrócért és 292 övért: 
171 fanyeregért: (á 6 frt) 
110 pisztolyért (á 30 frt): 
pisztolytokokért, zsinórokért: 
212 vasas kardért (à 26 frt): 
kardok javításáért a lakatosnak: 
tarsolyokért: 
nyeregszerszámokért: 
egyenruhákért , csákókért, 300 db 
facsutoráért, csizmákért stb. 
fuvarra és élelmiszerekre 
Mogyoróssy Ferencnek a regruták 
kiképzéséért: 

5644 frt 
1140 frt 
3365 frt 
1275 frt 
5512 frt 

95 frt 
675 frt 

7525 frt 

3 048 frt 
1218 frt 

18 frt; 

a tiszteknek (Schendli és Kun János kapitányok
nak, Szigfrid és Nemes József hadnagyoknak, egy 
seborvosnak) „segedelem pénzt" kifizettek: 9450 
frt 24 krajcárt. '17 A megye augusztus 7-én hatá
rozatot hozott, hogy a megyében még működő 
három puskamüvesre (mivel a többi a felkelő csa
patoknál dolgozott) okvetlenül szükség volt: az 
új lovasosztálynak 300 pár pisztolyt kellett hely
reállítani. Augusztus 10-én pedig elrendelték, 
hogy ugyancsak az új lovasosztály számára min
den járásból össze kellett szedni akár a „rezes", 
akár a „vasas" kardokat és pisztolyokat, megfelelő 
térítés mellett. Augusztus 11-re az új lovasosztály 
felállítása már olyan stádiumban volt, hogy a me
gye József nádortól egy tisztet és néhány gyakor
lott közembert kért Veszprémbe, az új legénység 
kiképzésére. A reguláris katonaság kiállítása ne
hezebben haladt, mert augusztus 12-re még csak 
70 újoncot toboroztak, de fogadópénzüket ezek 
sem kapták meg (fejenkénti 30 forintot).138 

Közben — 1809. augusztus 17-én Mosonmagya
róváron — megkezdődött a béketárgyalás a fran
cia és osztrák—magyar megbízottak között. Mi
vel a tárgyalások — október 14-ig — elhúzódtak, 
s a háború folytatásának veszélye továbbra is fenn
állott, augusztus 24-én a magyar nemesi felkelő 
csapatok főhadiszállását (pk.: József főherceg ná
dor, altábornagy) Pápáról (az Esterházy-kastély
ból) Kisbérre helyezték át. Pápán csak a — Marcal
tőtől Sárvárig biztosító — Meskó-dandár (pk.: 
Meskó József báró vezérőrnagy) hadiszállása ma
radt. József főherceg nádor gyakran járta a csapa
tokat, s tartott szemlét felettük. Szeptember 15-én 
Bakonyszombathelyen megszemlélte a szabolcsi 
lovasezredet és a 9. sz. veszprémi gyalogoszászló

aljat. Szeptember 25-én újra megszemlélte a Ta
tán — a Vogel-dandár kötelékében lévő — 9. sz. 
gyalogoszászlóaljat. Közben a csapatok disz-
lokációját is változtatták. Szeptember 28-án Pá-
pócról Görzsönybe vezényelték a soproni lovas
osztályt, viszont a veszprémi lovasezredet Pápóc-
ra irányították. Itt csatlakozott a lovasezredhez az 
újonnan felállított veszprémi önkéntes lovasosz
tály szeptember 30-án. Éppen a békekötés napján 
— október 14-én — tartotta egyik legnagyobb 
szemléjét József nádor. Ezen a napon a Takácsinál 
táborozó Vay-lovasdandárt szemlélte meg a nádor 
(akinek szállása a Noszlopy uraságnál volt), a sza
bolcsi lovasezred közepesen szerepelt, a pesti 
lovasezred pedig kimondottan rosszul hajtotta 
végre feladatait: nem volt rend és fegyelem, sem 
lendület a gyakorlatban. A nap végére a nádor 
Pápára tért vissza, majd másnap — október 15-én 
— Nyaradon a Gosztonyi-lovasdandárt szemlélte 
meg. Mind a szatmári, mind a torontáli lovasezred 
megnyerte a nádor tetszését. Még ezen a napon 
a nádor megtekintette a Marcal átkelőjét — Mer-
sevatnál — védő sáncrendszert. Ezután Celldö
mölkre utazott a nádor, a Meskó-dandárhoz. Itt 
érte a futár azzal a hírrel, hogy október 14-én 
Bécsben megkötötték a békét. A hírre József nádor 
azonnal Pápára utazott, ahol a szabolcsi nemesi 
lovasezred zenekara „török muzsikával" (katona
zenével) fogadta.140 

A békekötés után — október végére — az oszt
rák—magyar csapatok új elhelyezési körzetekbe 
vonultak. A — Győrtől Sárvárig terjedő — Rába
vonalon továbbra is a I I . tartalék hadtest (zömé
ben magyar nemesi felkelő csapatok) helyezked
tek el. A Mecséry-hadosztály (pk.: báró Mecséry 
János altábornagy; főhadiszállása: Pápa, majd 
Veszprém) csapatainak zöme — a Keglevich-, a 
Gosztonyi-, a Hertelendy-, a Vay- és a Dobozy-
dandárok — Fejér vármegyében táboroztak. Csak 
két dandár összpontosult Veszprém vármegyében. 
Az Andrássy-dandár (pk.: Andrássy János vezér
őrnagy; Várpalota) zalai lovasezrede Várpalotán, 
somogyi lovasezrede pedig Mezőkomáromban 
állomásozott. A Meskó-dandár (pk.: Meskó József 
vezérőrnagy; Marcaltő) veszprémi lovasezrede 
Lovászpatonán, Vas megyei lovasezrede Marcal
tőn, és soproni lovasosztálya (két század) Pápán 
táborzott. A Hadik-hadosztály Splényi-dandára 
teljes egészében, Hoffmeister-dandára pedig zö
mében Fejér vármegyében összpontosult. A Hoff-
meister-dandár parancsnoksága viszont Veszprém
ben volt, s itt a megyében volt még két zászlóalj: a 
Vas megyei 6. sz. gyalogoszászlóalj Cseszneken, 
a zalai 8. sz. gyalogoszászlóalj pedig Vörösberény-
ben táborozott. Reguláris alakulat csak egy volt 
a vármegyében: a 2. sz. Hohenlohe-dragonyos-
ezred (pkság: Keszthelyen), melynek 2. alezredesi 
osztálya Veszprémben és Peremartonban, 3. őr
nagyi osztálya pedig Tapolcán, Türjén és Zala
szántón állomásozott.141 Az ezred október végén 
tért vissza békeállomáshelyére: Pécsváradra. 

Miután november 17—18-ra a francia csapatok 
is visszavonultak Nyugat-Magyarországról, no
vember 17-én megkezdődött a nemesi felkelést 
lezáró nagy díszszemle Székesfehérvárnál. Az 
első napon a tiszántúli lovasezredek szemléje zaj
lott le I. Ferenc király jelenlétében, majd a csapa-
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tok megkezdték a hazavonulást. November 18-án 
a veszprémi 9. sz. gyalogoszászlóalj harcszerű 
lőgyakorlatával lezajlott a gyalogság szemléje is. 
A harmadik napon — november 19-én — a dunán
túli lovasezredek (köztük a veszprémi is) katonai 
parádéja zajlott le. A szemle után a lovasezredek 
visszatértek szálláskörzetükbe, a veszprémi lovas
ezred is visszatért Lovászpatonára. 

A nemesi felkelés hivatalos befejezésére 1809. 
december 18-án került sor, amikor is József főher
ceg nádor körlevélben értesítette erről a várme
gyéket. Egyes dunántúli csapatok azonban még 
ennek ellenére is fegyverben maradtak. A Bakony-
csernyén állomásozó Vas megyei 5. sz. gyalogos
zászlóalj (773 gyalogos) december 16-án Pápára 
menetelt, s csak 1810. január elején vonult haza 
Vas vármegyébe. 

A nemesi csapatok leszerelése után Veszprém 
megyében csak reguláris császári csapatok marad
tak. A megye területét a császári-királyi V. had
testnek alárendelt Schusteck-hadosztály: Har-
degg-dandára (4. Levenehr-dragonyosezred hat 
százada, a 6. sz. Károly főherceg légió zászlóalja 
és az 1. sz. morva önkéntes zászlóalj), valamint a 
Vinczent-hadosztály: Klebelsberg-dandára (a Ká
roly ulánusezred hat százada, a 8. sz. gradiskai hor
vát határőrezred két zászlóalja, valamint az oszt
rák 3. és 4. vadászzászlóaljak) szállták meg. 

A háború végével Veszprém vármegye Állandó 
Deputációja — mielőtt leköszönt megbízatásáról 

1. JÓZSEF nádor iratai. (Magyarország Újabbkori 
Történetének Forrásai. Kiadta: Domanovszky Sán
dor.) III. kötet. 1807—1809. Budapest. Kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat. 1935. 323., 326., 329., 
331., 332—333., 348. (továbbiakban: JÓZSEF nádor 
iratai). Vö.: DOMANOVSZKY Sándor: József ná
dor élete. Budapest, 1944. I. kötet II. rész 218— 
219. Vö.: JÓZSEF nádor iratai, op. cit. III. 366— 
367., 372—377., 386., 389—390. 

2. Veszprém Megyei Levéltár (VeML). Veszprém vár
megye nemesi közgyűlésének iratai (IV. 1.). A ne
mesi felkelés iratai (IV. 1. f.). Insurrectionalia, 
1809. XV/136. sz. irat (1809. február 7.). 

3. JÓZSEF nádor iratai op. cit. 395—396. 
4. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In

surrectionalia, 1809. XV/131. sz. i. (1809. április.) 
5. Ibidem XVI/169. sz. i. (1809. március 26.) 
6. Ibidem XIV/l 11. sz. i. 
7. Ibidem XIX/473. sz. i. 
8. Ibidem XVI/171. sz. i. 
9. Ibidem XVI/174. sz. i. 

10. R. KISS István: Az utolsó nemesi felkelés. Buda
pest, 1909. I. kötet 28., 36., 61., 42—43. II. kötet 
(Budapest, 1911) 35. 

11. VeML. Veszprém megye közgyűlési iratai, 1809. 
59/1809. május 21., IV. 1. f. XX/485. sz. irat. 
XIV/122. sz. irat. 

12. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteménye. Pápa. A volt főiskolai levéltár ira
tai. 148. sz. irat. Vö.: VeML. A nemesi felkelés ira
tai (IV. 1. f.) 1. Insurrectionalia. Fasc. Num. 171., 
174. sz. i. 

13. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia. XIV/107. sz. i., Vö.: Ibidem: Pro-
tocollum Inc. Comitatus. Anno 1809. 169—170. 

— végelszámolást készített el a francia hadsereg 
által beszedett élelmiszer-, takarmánymennyiség
ről, illetve annak értékéről. 

Pápai járás: 22 502 porció kenyér, 1797 mérő 
zab, 100 mérő búza, 68 hordó liszt, 650 üres zsák; 
összesen: 12 146 forint értékben. 

Devecseri járás: 11 767 porció kenyér, 1166 mé
rő zab, 20 hordó liszt, 208 üres zsák; összesen: 6029 
forint 57 krajcár értékben. 

Cseszneki járás: 12 002 porció kenyér, 1230 por
ció széna, 200 mérő zab, 10 hordó liszt; összesen: 
3552 forint 24 krajcár értékben. 

Veszprémi járás: 1926 porció kenyér, 2343 por
ció széna, 477 mérő zab, 4 öl fa, 12 db gyertya, 
221 üres zsák; összesen: 3243 forint 49 krajcár 
értékben.142 

A francia hadsereg mellett Veszprém vármegye 
jelentős mennyiségű élelmet és takarmányt adott a 
császári hadseregnek is. Ezek voltak: 976 akó bor, 
4718 font hús, 117 619 porció kenyér, 52 977 por
ció zab, 66 252 porció széna, 1869 bécsi mázsa szal
ma, 590 öl tűzifa és 357 font gyertya, összességé
ben tehát a megye a császári hadseregnek több 
naturáliát fizetett, mint a francia hadseregnek. A 
császári hadsereg — akár a megszálló francia had
sereg is — soha nem rendezte a számlát; Veszprém 
vármegye 26 évvel a háború után, 1835-ben is kö
vetelte a fent felsorolt élelmiszerek és takarmány 
árát a hadseregtől — de hiába, a hadsereg soha 
nem fizetett ki semmit.143 

14. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia XIV/114. sz. i. 

15. Ibidem XVI/182. sz. i. 
16. Ibidem XV/137. sz. i. 
17. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.J Pro-

tocollum Inc. Com. op. cit. 170. 
18. Ibidem 178—179. 
19. Ibidem 184. 
20. Ibidem 189. V 
21. VeML. Veszprém vármegyei közgyűlési iratok, 

1809. 8/1809. május 13. Vö.: A nemesi felkelés 
iratai (IV. 1. f.) L. Insurrectionalia XIV/I15. sz. i. 

22. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) Pro-
tocollum Inc. Corn. op. cit. 199—200., 205. Vö.: 
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tok. 1809. No. 3. ,,A Millitia Lajstroma vagy 
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1809. május 16—21. 

23. VeML. Veszprém vármegye közgyűlési iratai, 1809. 
58/1809. május 21. 

24. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV 1. f.). Proto-
collum Inc. Corn. op. cit. 203—205. 
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surrectionalia XIV/118. sz. i. Vö.: Állandó De-
putáció Iratai, 27. sz. i. (Pápa, 1809. máj. 30.); Vö.: 
Protocollum Inc. Com. p. cit. 208—209. 

26. VeML. Veszprém vármegye közgyűlési iratai, 1809. 
86/1809. május 25. Vö.: Protocollum Inc. Com. 
op. cit. 209. 

27. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia XV/132., XV/168. sz. i. Vö.: Veszp
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május 31. 

28. VeML. Protocollum Inc. Com. op. cit. 224., 232. 
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CSABA VERESS D.: 

LE DÉPARTEMENT DE VESZPRÉM ET 
LA GUERRE FRANÇAISE DE 1809 

La guerre éclatée entre l 'Autriche et la France en av
ril de 1809 (et que l 'Autriche a lancée dans une situa
tion de politique extérieure qu'elle avait jugée favo
rable pour elle-même aboutit à une nouvelle victoire de 
l'armée française. 

Au cours des opérations militaires, pour la première 
fois qui était aussi la dernière pendant les guerres qui 
se répétaient entre 1792 et 1815, l 'armée française s'en
fonça dans les régions ouest de la Hongrie. 

Les combats qui se développaient à partir du début 
du mois de juin de 1809 ont transformé en champ de 

bataille une partie du département de Veszprém (du 10 
au 13 juin de 1809) et ensuite le département fut occupé 
par les troupes du corpe d'armée français V jusqu'au 30 
juin. Bien qu'il ait été reconquis, pour une durée ayant 
commencé le 1 juillet et terminé par la conclusion de la 
paix (le 17 novembre), par les troupes régulières et ir
régulières (l 'insurrection des États généraux) de l'ar
mée austro—hongroise le département de Veszprém 
continuait d'être zone opérationnelle tant que l'armée 
française ne s'en fut pas retirée. 
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HUDI JÓZSEF 

REGULY ANTAL UTAZÁSAI 1839-BEN 

1839. július 18-án egy középtermetű, húsz év 
körüli fiatalember szállt fel a pesti végállomáson 
a Pozsonyba induló postakocsira. Amint néhány 
mérföld megtétele után az utasok szóba elegyed
tek egymással, a választékosan öltözött fiatalem
berről kiderült, hogy frissen végzett jogász, aki 
szülei jóvoltából európai körutazásra indul. 

Az utazás a szülőknek nem kis anyagi megter
helést jelentett, de úgy vélték, mindenképpen 
megérdemli szorgalmasan tanuló fiuk, hogy ta
nulmányai befejeztével kicsit szétnézhessen a vi
lágban, s annyi más értelmiségi társához hason
lóan, ismeretekben, tapasztalatokban gyarapod-
va-gazdagodva kezdhesse meg pályáját. 

Az utolsó önfeledt nyár volt ez tehát a diákem
ber életében, s érthető, hogy szerette volna emlé
kezetesen és hasznosan eltölteni. Már hosszú hó
napok óta készült erre az útra, estéken-éjszaká-
kon át Európa térképe fölé hajolva tervezgette az 
utazás részleteit. Ügy gondolta, előbb Morva- és 
Csehországba, aztán a birodalom fővárosába lá
togat, majd német földön időzik, érinti Bajoror
szág, bejárja Szászország, Poroszország falvait és 
városait és naplójában örökíti meg benyomásait, 
élményeit. 

Jövőjét illetően határozott elképzelése nem 
volt: rá is az a sors várt itthon, mint a legtöbb 
nem nemesi származású értelmiségi ifjúra. Hosz-
szabbra vagy rövidebbre szabott életét valamely 
jelentősebb uradalom ügy viselő jeként vagy ma
gánügyvédként éli le, családot alapít, s vidéki 
magányban, szűk családi-baráti körben tölti nap
jait. Esetleg — mivel néhány év múlva a nem ne
mesek előtt is megnyílik a hivatali pálya — vár
megyei karrier várhat reá, s ha kimagasló képes
ségekkel, jó kapcsolatokkal rendelkezik, meglett 
korára a vármegyei politika vezető köreibe emel
kedhet, kivételes esetben a felső kormányzati
közigazgatási szervek valamelyikében alkalmaz
zák jó fizetéssel, a biztos nyugdíj reményében. 

Aligha gondolt azonban ezekben az órákban 
erre a láthatóan gondolataiba merülő fiatalem
ber, kinek zsebéből kikandikáló névkártyáján 
csupa nagybetűkkel ez állt: „ANTON REGULY". 

1. 
A családot, mely aggódva útjára bocsátotta, 

alig ismerjük. Édesapja, Reguly István a zirci 
apátság ügyvédje és számvevője volt: már az 
1810-es évek elején az apátság szolgálatában ál
lott.1 A pápai iparoscsaládból származott Reguly 

számára társadalmi emelkedést jelentett Etl Aloj-
ziával kötött sikeres házassága, mert ennek révén 
előkelő köznemesi családokkal került rokon
ságba. 

A házasság termékenynek bizonyult: első 
gyermekük, Klementina még a kisgyermekkort 
sem érte meg, halála után rövidesen megszületik 
Julianna lányuk, akit 1841-ben, huszonhat éves 
korában Korizmics László, a Magyar Gazdasági 
Egyesület vezetőségi tagja, neves gazdasági szak
ember és író, a Gazdasági Lapok egyik későbbi 
szerkesztője és az MTA tiszteletbeli tagja vezet 
oltárhoz.2 Reguly Antal 1819. július 11-én szüle
tik Zircen, ő a család harmadik gyermeke. Ke
resztnevét Dréta Antal zirci apáttól kapja.3 Há
roméves, amikor Etl Alojzia ikrekkel ajándékoz
za meg férjét: Krisztinával és Karolinával. A ke
resztapaságot a fiatal Modrovich Ignác — később 
a Madarász testvérek barátja és a Fejér megyei 
liberálisok ismert alakja — és felesége, Rumpler 
Julianna vállalja. Az ikrek közül egyik sem éri 
meg a felnőttkort: Karolina röviddel megszületé
se után, Krisztina kisgyermekkorában hal meg.4 

Rajtuk kívül még egy húgáról, Bertáról tudunk, 
aki túléli bátyját.5 

A Reguly gyermekek abban az időben nőnek 
fel, amikor Zirc lendületes fejlődésnek indul. 
1814-ben a zirci cisztercita apátság — hosszú jogi 
küzdelmek után — függetlenedik a poroszországi 
— henrichaui — anyaapátságtól és a rend ma
gyarországi központjává válik.6 

A közel kétezer lelket számláló település már 
1780-ban megkapta a vásártartási engedélyt, az 
apátok a gazdasági-pénzügyi viszonyok rendezé
sével párhuzamosan hatalmas építkezésekbe 
kezdtek, támogatták a népoktatást, a nemzeti kul
túra ügyét, a rendi nevelést megreformálták. 
1826-ban Regulyék közeli rokona, Villax Ferdi
nánd (1784—1857) került az apáti székbe, aki hat
hatósan közreműködött abban, hogy a jó képes
ségű fiút a legjobb iskolákban taníttathassa a 
család, s amikor tudomást szerzett arról, hogy a 
fiatal jogász németországi utazásra készül, nem
csak jó tanácsokkal látta el — tehette, hiszen a 
noviciátus idején maga is bejárta Poroszországot 
—, hanem elégséges zsebpénzzel is.7 

2. 
Reguly nagyjából az előzetes tervnek megfele

lően kezdte meg utazását. Július második felében 
a Pozsony—Bécs—Prága, augusztus elején a Prá-

401 



í. ábra. Reguly ifjúkori arcképe 
Abb. 1. Jugendbildnis von Reguly 

ga—Drezda, második felében a Lipcse—Berlin út
vonalon haladt. Az út nagy részét postakocsin 
tette meg, de Szászországban igénybe vette a 
gőzhajót, sőt a vonatot is. így aztán aligha cso
dálkozhatunk azon, hogy a pénztárcája hamar ki
apadt, s már szeptember elején úgy érezhette, 
hogy — komolyabb segítség nélkül — útját kép
telen folytatni. Pomerániai útjának végén már 
valóban döntenie kellett: visszafordul még mi
előtt késő lesz, vagy pedig erkölcsi kockázatot 
vállalva még egy nagyobb, közel másfél hónapos, 
meglehetősen költséges kirándulásra szánja el 
magát. Romantikus alkatából következett, hogy a 
második lehetőséget választotta, és szeptember 
20-án Hamburgban nem a lauenburgi gőzösre 
szállt, hanem továbbutazott észak felé, hogy né
hány hetet előbb Svédországban, majd az orosz 
fővárosban töltsön. Azt remélte, hogy a vakme
rően — s talán felelőtlenül — kikövetelt szülői 
segítség rövidesen megérkezik, s november ele
jére újra Hamburgban lehet, onnan pedig még a 
tél beállta előtt visszatérhet Magyarországra. Té
vedett. A stockholmi út végre határozott meder
be terelte eladdig szertelen érdeklődését, svéd-
és finnországi tartózkodása idején pedig egy élet
re elkötelezte magát egy páratlan méretű és érté
kű tudományos vállalkozás mellett. 

Utazásai sem eddig, sem ezután nem jelentet
tek számára nyelvi nehézséget: anyanyelve né
met volt, magyarul már kiskorában jól megta

nult, a latint felsőbb iskolákban sajátította el. A 
német nyelvvel aztán könnyen boldogult az észa
ki országokban is, hiszen a művelt társadalmi ré
tegek tagjai szinte kivétel nélkül minden ország
ban értettek és beszéltek németül, az orosz tudo
mányos élet elitje pedig jelentős részben német 
származású tudósokból állott.H 

3. 
Svédországba egy fiatal és előkelő svéd birto

kos, bizonyos Barer meghívására érkezett meg. A 
finn—magyar nyelv rokonság kérdése utáni ér
deklődését a svéd királyi akadémia könyvtárosa, 
a ,.született finn" Arvidson kelti fel. Arvidson-
nak köszönhette, hogy élete új fordulatot vett. 
Míg az újabb pénzsegély megérkezését várja, na
ponta be-bejár a stockholmi könyvtárba, s hogy 
az időt elüsse, behatóan foglalkozni kezd a két 
nyelv és két nép történetével. Elhatározza, hogy 
alaposan megtanul finnül, majd svédül, s kirán
dulását egyszemélyes tudományos expedícióvá 
változtatja. Rövid svédországi tartózkodás után 
Helsinkibe utazik s hozzálát nagyszabású terve 
megvalósításához: előbb a szükséges elméleti is
mereteket szerzi meg az egyetemen, aztán a gya
korlati ismereteket — de már nem a tartományi 
székhelyen, hanem vidéken, a finn és lapp pa
rasztok, pásztorok között. Élményeiről később 
részletesen beszámol. Ekkor már úgy képzeli, 
hogy kutatásait, nyelvészeti-néprajzi gyűjtőútját 
orosz földön folytatja, megtanulja a finn nyelve
ket, valamint a könnyebb tájékozódás végett az 
oroszt, felkeresi a magyarok legközelebbi roko
nait, tanulmányozza életmódjukat, hagyományai
kat, szokásaikat, kultúrájukat, s hazafelé tartva a 
moldvai és erdélyi magyarok körében is gyűjt, 
hogy az összehasonlító nyelvészeti-néprajzi-ant
ropológiai vizsgálathoz bőséges anyag álljon ren
delkezésére. 

Szülei kétségbeesve vették tudomásul, hogy 
meggondolatlan fiuk anyagi fedezet nélkül vál
lalkozott olyan hatalmas feladatra, amellyel egy 
tudományos intézet is csak roppant erőfeszítések 
árán birkózhatott volna meg. Reguly maga is 
szélsőségek között ingadozik: szeretne szépen öl
tözni, elegánsan élni, előkelő társaságokban for
golódni, mégis arra kényszerül, hogy ezekről az 
igényekről fokozatosan lemondjon, s hozzászok
jon a nélkülözésekhez, az emberfeletti fizikai, 
pszichológiai és szellemi megterhelésekhez. Az 
éhség már lappföldi utazásától kezdve hűséges 
társául szegődik. Rangjához, zseni öntudatához, 
hiúságához méltó külsőségek és szegénység — 
nehéz feladvány egy fiatalembernek. Mennyire 
sértheti büszkeségét, hogy baráti kölcsönökhöz 
kell folyamodnia! Minden módot felhasznál, hogy 
pénzhez jusson. 1839 szeptemberében már arra 
gondol, hogy úti levelének magyarországi publi
kálásával hívja fel magára a tudományos közélet 
figyelmét. Első kísérlete sikertelen, mert az Athe
naeum szerkesztői ekkor még nem közlik levelét. 
Valószínűleg azért, mert nem tartják elég színvo
nalasnak, vagy pedig azért, mert nem tartják elég 
közérdekűnek. Egy hónappal később Villax apát
nak számol be útjáról és kér segítséget tőle. 
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Anyagi helyzete már pétervári tartózkodása 
idején teljesen kilátástalanná válik. Találóan jel
lemzi Teleki József: a ,,haza térés szint olly er
kölcsi lehetetlenséggé vált, a milly anyagi lehe
tetlenség volt az Uráli út".9 1840-ben egykori 
győri akadémiai professzorát, Maár Bonifácot 
keresi meg több levélben is, hogy segítségét és 
közbenjárását kérje. Maár az Akadémia február 
8-i ülésén a hozzá írt levelek alapján beszámol 
Reguly németországi, dániai és skandináviai út
járól, s javasolja, hogy a Magyar Tudós Társaság 
támogassa a hazafi tudományos vállalkozását. Az 
ülésen úgy határoznak, hogyha ,,a szép készületü 
és iparkodású fiatal hazafi" a Társaság megbízá
sát elfogadja, akkor minden további nélkül támo
gatni fogják. A támogatás kicsit későn jött: a ha
zai tudományos közvélemény csak akkor vett tu
domást Regulyról, amikor az utazó már nemzet
közi hírnevet szerzett magának: a finn Akadémia 
tagjai közé választotta, s a svéd lapok szinte dics
himnuszokat zengtek finnországi utazásairól.10 A 
késedelem érthető, hiszen az Akadémia pénztára 
alig-alig gyarapodott, s még egy-két évnek el 
kellett telnie ahhoz, hogy a kutatók útjait teljes 
egészében fedezni tudják." 

A szélesebb magyar közvélemény még később 
értesült Reguly utazásairól. Először az Athe
naeum tájékoztatta olvasóit Reguly északi útjá
ról: a szerkesztők a finnországi Wasaban 1840. 
október 6-án kelt, s egyik barátjához írott leve
lét közölték, melyben lappföldi élményeiről szá
molt be.12 Szüleihez írt leveleit csak 1842-től 
kezdve hozták nyilvánosságra: 1841-től ugyanis, 
miután Reguly június 26-án átvette az akadémiai 
megbízólevelet és a segélyt, a szüleihez küldött 
leveleinek hangneme is megváltozott: nem ,,la-
mentabile carmenek", panaszos énekek, kesergő 
„költemények" többé — mint ő nevezi egy he
lyütt l,! —, hanem valóban a szélesebb nyilvános
ságnak szánt élménybeszámolók pétervári életé
ről, tapasztalatairól, majd nyugat-szibériai útjá
ról. 

4. 

Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia 
kézirattárában őrzik Reguly levelezésének legje
lentősebb részét, szám szerint közel százhúsz le
velét. Leveleit — kevés kivételtől el tekintve — 
német nyelven írta, fennmaradt levelezésének 
megközelítőleg a fele a szüleihez írt levelekből 
áll. Utazásának első évéből mindössze egyetlen 
levél került e gyűjteménybe, pedig évente általá
ban 3—5 levelet szokott küldeni szüleinek. 

Egyik leveléből tudjuk, hogy 1839-ben, utazá
sának kezdetétől az év végéig csupán négy leve
let írt és küldött Magyarországra.1 4 Ezek közül 
csak kettőt ismerünk. Az egyiket, melyet szep
tember közepén Hamburgban írt — benne utazá
sának első két hónapjáról számol be —, az Aka
démia kézirattárában őrzik.15 A másik fennma
radt levelet szintén a szüleihez írta, 1839. decem
ber 28-án kelt Helsingforsban; a zirci cisztercita 
apátság könyvtárába került még a múlt század 
második felében, valószínűleg közvetlenül Re
guly halála után — ma a róla elnevezett műem

lék könyvtárban őrzik egy 1840. január elejéről 
való keltezetlen levéllel együtt. Reguly születé
sének közelgő évfordulójára e három levelének 
közrebocsátásával szeretnénk tisztelegni emléke 
előtt. 

5. 

Bár e levelek történeti-tudományos értéküket 
tekintve alatta maradnak Regulynak az oroszor
szági tartózkodása alatt írt s nyomtatásban is 
többnyire megjelent leveleinek, közlésüket — 
magyar fordításban — mégis szükségesnek és in
dokoltnak tartjuk, mert Reguly tudományos pá
lyájának kialakulására talán ezek mutatnak rá a 
legélesebben. Belőlük világosan végigkísérhető 
az a belső fejlődési folyamat, melynek során a 
romantikus kalandokat kereső ifjú magyar pat
rióta nemzeti küldetéstudata kialakul és tudomá
nyos kutatási programja körvonalazódik. 

Tudjuk, nem ő az első magyar utazó a XIX. 
században, akit szenvedélyes vágy hajtott észak
ra: 1817 nyarán két fiatal nemes, Csernovits Ar-
sza és Porubszky János — ez utóbbi Arad vár
megye esküdtje — bejárták Kurlandot, Karéliát, 
Finnországot, majd Észtországon keresztül Szent
pétervárra és Moszkvába utaztak, s mintegy más
fél évig éltek Oroszországban. A hazatérő Po
rubszky ,,édes maradék atyánkfiairól" mesés hí
reket hozott: vezető folyóiratunknak elküldte 
útijegyzeteit, melyekben azt állította, hogy a fin
nekkel fél óra leforgása alatt szinte tökéletesen 
meg tudta magát értetni, holott finnül egy szót 
sem tudott.16 

Amikor Reguly elindult, semmiben sem külön
bözött azon kortársaitól, akik külföldi tanul
mányútra mentek, hogy a gyakorlatban ismerjék 
meg a modern polgári társadalmakat. Számukra a 
nyugati államok: Franciaország, Anglia, a német 
államok, még inkább a másik kontinens vezető 
állama, Amerika a polgári fejlődés, a polgári de
mokrácia mintaállamai voltak. Útjaikon azt ke
resték, ami a magyar viszonyokra alkalmazható, 
azokat a módszereket, elveket, intézményeket 
népszerűsítették írásaikban, amelyek a magyar 
átalakulást elősegítik, meggyorsítják. Az első, 
példaerejű, nagy hatású útirajzot az erdélyi szé
kely kisnemes, Bölöni Farkas Sándor (1795—1842) 
adta ki amerikai utazásáról.17 Az ő hatására a 
harmincas évek második felében egyre-másra je
lennek meg olyan útikönyvek, útinaplók, ame
lyek a polgári átalakulást sürgetve bírálják a ma
gyar feudális viszonyokat. Pulszky Ferenc, Sza-
lay László, Szemere Bertalan Európa nyugati felé
ről, Trefort Ágoston Oroszországól ad agitatív 
erejű tudósítást.18 A negyvenes évek magyar uta
zói — így többek között Irinyi József, Szűcs Ist
ván, Gorove István, Tóth Lőrinc és Császár Fe
renc — már az ő nyomdokaikon haladnak, ke
zükben — baedeker módjára — Szemere vagy 
Hrabovszky Dávid és mások útikönyveivel.1 9 

Reguly tudósításait nem mérhetjük egyik útle
íráshoz sem, legkivált nem a legszínvonalasabb 
művekhez, így Szemere útinaplójához. Magánle
velek ezek, valóban „panaszos énekek" az út ne
hézségeiről, az állandó pénzzavarról, melyek 
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részletes, közérdekű beszámolót csak nagy ritkán 
tartalmaznak. Ez érthető is, hiszen Reguly a nyil
vánosságnak szánt megfigyeléseit kezdettől fog
va naplójába jegyezte fel, amely feltehetőleg el
kallódott az idők folyamán. 

Reguly levelezésének egyik sajátossága az, 
hogy az általa írott szövegek újszerű szemléletet 
tükröznek: míg ugyanis a közép-európai ember 
ál talában'Nyugat-Európa felé, s elvétve, az ösz-
szehasonlítás kedvéért Kelet-Európa felé fordult, 
addig Regulyt érdeklődése, műveltsége egy olyan 
irányba vitte, amely a közép-európai ember látó
körén hagyományosan kívül esett. Egész műkö
désével egyszerre járult hozzá egy korszerű nem
zettudat — ennek részeként a történeti tudat, 
magyarságtudat — kialakításához és — bármi
lyen furcsán is hat — a liberalizmus eszméinek 
népszerűsítéséhez. Azon kevesek közé tartozott, 
akik észrevették, hogy az északi országok is bi
zonyos szempontból példaként állíthatók a ma
gyar polgári átalakulásért küzdő hazafiak elé. A 
finn szabad parasztságról írta: a ,,kuusamoi pa
raszt a legelső Finnországban, olly tiszta és mi-

Az alábbiakban, kiegészítésül, Reguly három 
levelét közöljük magyar fordításban. Regulynak 
e levelek megírásával az volt a célja, hogy szüleit 
vázlatosan tájékoztassa megtett útjáról, s minden
féleképpen igazolja, hogy az otthonról útravalóul 
kapott útiköltség nem elegendő tervezett útjának 
befejezéséhez. Különféle indokokat hoz fel, hogy 
újabb és újabb segélykérelmét szülei teljesítsék. 
Kér, követel és fenyegetőzik, mert végletesen szo
rult helyzetben érzi magát. Költséges életmódjá
val — mely életmód folytonosan ellentmondásban 
van szerény anyagi lehetőségeivel — végül egy 
olyan ,,circulus vitiosus" helyzetet teremtett, mely 
csak magatartásának minőségi reformjával vagy 
erélyes külső beavatkozással volt feloldható. Hogy 
ez a helyzet miként és milyen tényezők hatására 
alakul ki, kik azok a személyek, ismerősök és jó 
barátok, akiknek része van abban, hogy Reguly 
pályáján éles fordulat következik be — erre is rá
mutatnak a levelek. 

A fordítás teljes egészében LOVAS MÁRTA mun
kája. Baráti segítségét ezúton is köszönöm. 

1. 
Hamburg, 1839. szept. 18. 

Drága jó legkedvesebb Szüleim! 
Szinte minden levelem kéréssel kezdődött, pedig 

ez nem helyes, hisz csak akkor kér az ember, ha 
hiányosságait pótolni vagy hibáit kijavítani akar
ja. De hogy ne rontsak még tovább a helyzeten, 
meg kell tartanom most is ezt a hivatalos stílust. 

Hallgatásom már bizonyára nyugtalanította 
önöket2* és talán hibás lépésekre is késztette, de 
semmivel sem jobban kínozta önöket, kedves 
szüleim, mint engemet magamat. Mert igaz, hogy a 

veit, olly szabad és bátor egész lényében, hogy 
öröm ránézni. Sokakat kívánnék közőlönk ide 
néhány napra, gondolatokra ébrednének az egy
oldalúság ellen".20 Máskor, ha a hazai viszonyok
kal összevetette, el volt ragadtatva a lappok mű
veltségi színvonalától: ,,A lappokról meg kell 
vallani, hogy 100 között alig van 5, ki olvasni ne 
tudna."21 Még a lakott településektől távol élő, 
rénszarvastenyésztéssel foglalkozó lappok is 
„vallási dolgokban elég jár tasak" és ,,jól olvas
nak".22 

Az ilyen és ehhez hasonló megfigyelései ter
mészetszerűleg csak apró, de nem jelentéktelen 
epizódjai annak a pályának, amelynek minden 
erőfeszítésével egyetlen nagy kérdésre kívánt 
„elhatározó végfeleletet" adni; s e nagy kérdés 
— a finn—magyar nyelvrokonság kérdése — 
megválaszolására tette fel életét. Nélkülözéseket 
tűrve, dacolva a természet erőivel, „tapasztalás
sal és tudománnyal" — ahogy ő maga mondja — 
versenyzett „az agg kor jutalmáért", de az emlé
kező békés öregség helyett mégis a hosszan tartó 
betegség és korai halál lett osztályrésze.21 

gondolat — hogy annyi jóért nem tudok egy órát 
szakítani, hogy gyakoribb tudósítással egy kevés 
élvezetet adjak cserébe — nyugtalanított nagyon 
és néhány szép órámat tönkre is tette, de emellett 
sem tudtam írni. Ügy tekintek most magamra, mint 
egy megátalkodott bűnözőre, aki folyton-folyvást 
a kereszthez szeretne közel kerülni, de megtévedt 
élete miatt azt sohasem érheti el. Mert már szoká
sommá vált az írás halogatása. Mivel az első ter
vem meghiúsult, s utána már nem tudtam pótolni, 
így ez a levélpapír is — amit most a kezükben tar
tanak — augusztus 30-a óta magamnál tartom 
— már 89 mérföldet tett meg velem anélkül, hogy 
felhasználtam volna. 

Már Brünnben írni akartam. A város maga bosz-
szantott, így csak fél napot töltöttem ott s halo
gattam az írást Prágáig. Itt négy és fél napig vol
tam, ám az első napokban annyira lefoglalt ez az 
érdekes város — a legérdekesebb, melyet valaha 
is láttam —, hogy az utolsó napokban naplóm — 
melyet itt kezdtem írni — befejezésére is alig ma
radt időm; és így volt ez Drezdában, Berlinben és 
más városokban is. Annyi mindenről tudomást 
szereztem s szerettem volna önöket is minderről 
tájékoztatni, de tervem, hogy egy igazán hosszú 
levelet írok, nem valósult meg, mert hogy egy he
lyen tovább maradjak, mintsem hogy azt a város 
és annak érdekességei stb. megkívánták volna, 
sem a kései évszak, sem megcsappant erszényem 
nem tették lehetővé. Meg aztán az ember, ha egész 
nap járkál, s még este is — hogy az emberek életét, 
karakterét jobban megismerje — társaságokba jár 
vacsorázni, s csak késő este érkezik haza, akkor az 
írás a fáradtságtól és szórakozottságtól már csak
nem lehetetlen. Az álom is ágyba dönti az embert, 
anélkül, hogy észrevenné. 

Mindehhez jön még az is, hogy legtöbbször tár-
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saságban utaztam, s gyakran ez is akadályozott az 
írásban. 

Most 16-a óta Hamburgban vagyok,25 s minden
képpen írni akarok, mielőtt ebben egyéb foglala
tosságok megakadályoznának. (Jó szándékom már 
a papír nagyságán is meglátszik.)26 

Egészségem kitűnő. Az első napokban a különö
sen rossz ivóvíz Morvaországban és Csehország
ban, egészen Prágáig, meglehetősenn rossz hatás
sal volt egészségemre,- gyengének éreztem ma
gam, de Prága óta erős és egészséges vagyok és 
jobban érzem magam, mint a múlt évben. Így a 
testem, a szellemem, lelkem — ami derűsen jó
kedvű és boldog — valósággal ujjong. Minden lé
pésemmel tanulok — a barátságos emberektől és 
tekintélyes ismeretségeimből egyaránt —, úgy
hogy nagyon kellemesen élek (csak a pénzszűke 
okoz néha gondot). 

Pesttől Hamburgig 290 mérföldet tettem meg 340 
pengő forintért,2* legtöbbször természetesen ko
csin, hiszen az ilyen hosszabb utakat gyalogszer
rel megtenni lehetetlen volna. Tettem gyalogtúrá
kat is szép vidékeken, főként társaságban, de a 
nagy megerőltetéssel tönkreteszi az ember azt az 
élvezetet, amelyben élénk megfigyeléseivel, pi
henten része lehetne. Így, ahol csak lehetséges, 
jáműre szállok (ahogy eddig is tettem). 

Pozsonyból bizonyára megkapták levelemet. 
Innen szeptember 21-én29 utaztam el a postakocsi
val, Bécsből 23-án vasúttal tovább Brünnbe, Pers-
teinnen keresztül (a Schrölelek egykori birtoka, 
tehát az Esterházyak is innen valók), Morvaor
szág legszebb vidékén, majd Leutomischlen ke
resztül 26-án Prágába értem. Ez a legérdekesebb 
város, amit valaha láttam, a fekvése szép, romanti
kus, számtalan palotája, megszámlálhatatlan sok 
és sajátosan épített tornya, mint egy pihenő hadi
flotta árbocai, a városnak olyan bájt kölcsönöznek, 
mely leírhatatlan. Egészen különösen érzem itt 
magam: a város szinte megtestesíti az egész törté
nelmet, a legrégibb mítoszok és mondák világától 
kezdve a legújabb, legérdekesebb eseményekig.30 

Itt két, nagyon kedves ember társaságát élvez
hettem: Erxleben, már idősebb gyógyszerészét és 
Thiergen kereskedőét. Amikor Karlsbadba utaz
tam, váltam csak el tőlük, ám a kocsiban megis
merkedtem egy professzorral Dessauból (Tradl 
gimnáziumi tanárral). Vele tettem meg az első 
gyalogtúrámat Franzensbrunnen, Egeren át 
Wunsiedelbe, Alexandersbadba (Bajorországban) 
és a Fichtel- és az Érchegységen át Teplitzbe. Na
gyon sokat tudnék erről mesélni, de megint az az 
átkozott rövid idő! 

Teplitzből a culmi csatatéren át jöttem Aussigba, 
majd innen Pathoe berlini titkos pénzügyi taná
csossal az Elbán gondolával Tetschenbe. Itt, ezen 
a gyönyörű vidéken találkoztam egy régi iskola-
társammal, Orzowenskyvel, akit már 7 éve nem 
láttam, valamint a gőzhajón — mikor többek tár
saságában a Szász-Svájcból Drezdába utaztunk — 
egy pesti ügyvéddel, Petyko úrral és feleségével. 

Drezda nem tetszett, mert csalódtam elképzelé
seimben, és az a szigorú őrködés, amit a műkincsek 
körül művelnek, nagyon bosszantott. így augusz
tus 17-én elutaztam vonattal Lipcsébe, majd Hal
lén, Dessaun, Wittembergen és Potsdamon át Ber
linbe (augusztus 24-én vasúton).31 

Ez volt a harmadik túrám (az első Pozsonyból 
Prágába, a második Prágából Drezdába), és mind
egyik nagyon kellemesen telt el. Tetschenből kü
lönösen jól utaztam Lipcséig, ahol társaságunk 
szétvált: Petyko ugyanis Karlsbadba utazott, Call-
mayer udvari tanácsos pedig (aki, amikor meglá
togattam, nem messze Stettintől, egy ajánlást írt 
Hamburgban élő rokonának) Teplitzbe. Az 
amszterdami báró Weltenes egy stettini keres
kedővel, Schuberttel és Orzowenskyvel Berlinbe, 
én pediglen Haliéba. 

A negyedik túra, habár igen kevés pénzem volt, 
semmivel sem volt szegényebb új ismeretekben, 
s mondhatni, hogy talán a legérdekesebb volt, bár 
kicsit fárasztó és gondterhelt is egyben: Stettinen 
keresztül Swinemündébe (tengeri fürdőhely), 
Rügen szigetére, majd Stralsundon és Meklenbur-
gon át (Rostockon, Doberonon — szintén tengeri 
fürdő — keresztül) Hamburgba utaztunk. 

Berlinben a szállás nem került semmibe (ez is jól 
jött nekem), mert Orzowenskynek (gyógyszerész 
és a képesítése miatt szeretne itt tanulni) már volt 
lakása, amikor megérkeztem, így nála lakhattam. 
Még kölcsönzött is, 10 tallért, hogy ezt a túrát 
Pomeránián át a Keleti-tengernél megtehessem, 
ami úgy csábított, hogy inkább ezt választottam — 
habár 89 mérföld — a másik úttal szemben, amely 
Berlinből Hamburgba vezet, de mindamellett, 
hogy csak 36 mérföld, roppant egyhangú és unal
mas. 

Mutzenbechernél,32 akihez Schertz küldött, meg
kaptam a 100 pengő forintomat, ámbár nagy le
vonással, mivel csak 20 holland dukátot adott. Ez a 
pénz itt azonos a cremnitzivel (mert itt a cremnitzi 
is veszít az értékéből), de 20 cremnitzi sem tesz ki 
100 pengő forintot. 

Nem tudom, drága szüleim, hogy tudósításaimat 
megtett utazásomról az önök számára érthetően 
fogalmaztam-e, mert az, hogy ennyire sokat írtam, 
már egy kevéssé kapkodóvá is tett. 

Most még az előttem álló utazásról kívánok egy 
kicsit írni, aztán ismét kéréssel fejezem be le
velem. 

20-án elutazom innen a szép Holsteinen át Kiel-
be, Koppenhágába, Koppenhágából Gothenburgba 
(Svédországba) és Trollhattamon (Európa legszebb 
vízesése), Wenesburgon keresztül Stockholmba. 
Stockholmból Pétervárra és újra vissza Lübeckén 
át Hamburgba. 

Kedves szüleim! Bizonyára meglepi önöket ez a 
talán kissé hűvösnek tűnő útiterv, de sírva kellene 
visszatérnem, ha most — midőn hozzá oly közel 
vagyok — a szép Svédországot és ezt a világvá
rost, a büszke Pétervárt nem láthatnám. Amit most 
kevés pénzből megvalósíthatok, máskor pedig ez
rek kellenének hozzá. 

Honnan ez a lelkesedés az északi világért? Nem 
tudom, de már egy éve uralkodik rajtam ez az ér
zés, s mivel e vidéket eléggé ismerem, tudom, nem 
fogok csalódni. Svédország történelme ragadott 
meg először és ezen keresztül az érdekes svéd jel
lem. Ezt ismerik barátaim is, akikkel érintkeztem, 
de sohasem hitték, hogy egyszer majd eljutok oda. 

Ez az útirány, s ha megvalósítom tervemet, 
önöknek is nagy örömet jelent majd, kedves szü
leim — de, de nincs elég pénzem. Gondolják csak 
meg, kedves szüleim, ha otthon lennék is, különbö-
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ző szükségleteim lennének: megint Pestre vagy 
Pozsonyba kellene utaznom, kiadásaim lennének 
ruhára, tógákra, kosztra, üdülésre stb. Most mind
erre nincs szükségem, az utazás alig valamivel ke
rül többe, mint az ember ellátása különben, s így 
olyan szabad vagyok, hogy már pénteken, szep
tember 20-án megkezdem újabb utazásomat. Köz
ben, 30-án Dnök megkapják ezt a levelemet, és, 
kedves drága szüleim! kérem önöket! küldjenek 
2—3, legfeljebb 4 napon belül Schertynek egy 30— 
40 holland dukátos összeget, Sherty ezt aztán meg
írja Mutzenbechernek, aki — ahogy megígérte — 
rögtön elküldi Stockholmba, és 4—5 nap múltán 
nálam is lesz Hamburgból Stockholmban. 

így ezt az utazást egészen jól, minden fennaka
dás nélkül megtehetem, és november l-re ismét 
Hamburgba leszek. Az útlevelem már megvan a 
nagyon készséges Pretis konzul úrtól. 

A Hamburgból történő későbbi visszautazásom 
miatt majd írok a kegyelmes apát úrnak Stock
holmból, úgyis írnom kell neki egy üdvözletet Ber
linből, Dunin Postener érsek nevében (meglátogat
tam). 

A drezdai gőzösön megismerkedtem egy fiatal 
svéd férfival, Barerrel — egyik őse, Barer generá
lis a harmincéves háborúban Terstonnál tűnt ki —, 
Teplitzből Stralsundba utazott, itt nősült meg és 
ment haza a birtokára. Tekintélyes ember, az első 
családok egyikéből, meg is fogom látogatni, mert 
igen szívélyes meghívást kaptam tőle. 

Legkedvesebb Papa!33 Ne sajnálja a fáradságot, 
ezzel a levéllel rögtön utazzék Pestre, mert ha az 
Athenaeumban kiadják, biztosan szenzációt fog 
kelteni. Beszéljen Schedellel — talán végre történ
het valami. Mert Magyarország nem ad nekem 
tisztességes támogatást, s így nem tudok és nem is 
tehetek a továbbiakban semmit. Nem fogom föl
áldozni magam egy méltánytalan népért.34 

Forrás: MTA, kézirattár Ms 4754/127. I—ÍJ. 

2. 
Helsingíors, 1839. december 28. 

Drága jó szüleim! 
Október 7-én, Pozsonyban kelt levelüket a 24 

dukáttal együtt csak november 2-án kaptam meg. 
Egy ideig Stockholmban kellett maradnom, ami 
eredetileg nem tartozott a terveim közé, s így e 
körülmény a költségkalkulációmat is kissé túlszár
nyalta. Amikor Hamburgból keltezett levelemben 
40 dukátot kértem önöktől, úgy számítottam, hogy 
ennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Pétervár
ról vissza is tudjak utazni Hamburgba gőzhajóval, 
s mikor utána a ,,vagy 30"-at írtam, ez tulajdon
képpen már akaratomon kívül, pusztán a toll hibá
jából történt. 30 dukátot kértem, bár az volt a meg
győződésem, hogy ennyi pénzzel ezt az utat nem 
tudom megtenni, hiszen a gőzhajók igen sokba ke
rülnek manapság. Mégis, kíméletből ennyit írtam, 
mert restelltem többet követelni önöktől; s végül, 
mikor is a 24 dukátot megkaptam, nem tudtam el
dönteni, mi lenne a helyesebb. Kifizettem adóssá
gaimat, viszont nem maradt annyi pénzem, hogy 
Pétervárra utazzak, annyi meg pláne nem, hogy 
vissza is térhessek Hamburgba. Így Stockholmban 
kellett volna maradnom és várni a önök újabb se

gélyküldeményére, ha nem foglalkoztatott volna 
ekkor egy másik, sokkal hasznosabbnak ígérkező 
terv. 

Ugyanis hogy a hosszú, átszenvedett napokból 
valami hasznom is legyen, megismerkedtem Ar-
wirdson főkönyvtárossal,35 a Királyi Könyvtár al
kalmazottjával, egy született finnel. Az érdeklő
dés, mely minden magyarban és finnben megvan a 
régen kétségbe vont és sokszor megírt nyelvro
konságunk iránt, számunkra is vonzó volt, és mi
dőn többször meglátogattam, az volt a fő témánk, 
hogy a két nyelvet összehasonlítottuk, etimologi
záltuk és a kettő közös tulajdonságait kutattuk. Így 
aztán csak azt sajnálta, hogy nem állt szándékom
ban legalább egy rövid időre Helsinkiben maradni 
és ott a nyelvet tanulmányozni. 

De midőn kézhez vettem az önök levelét — az 
utolsó reményemet —, éppen akkor itt volt Ar-
wirdson egy rokona 3b egy fiatalember Helsinki
ből, így november 6-án elutaztam az ez évi utolsó 
gőzhajóval s Aboba, majd innen a szárazföldön át 
Helsinkibe értünk, ahol is, ennek a meleg barát
ságnak máris rengeteget köszönhetek. 

Aboban még írtam egy levelet Mutzenbecher
nek és megkértem, hogyha megkapja azt az össze
get Schertytől, amelyet még Stockholmban a szent 
apáttól37 kértem, akkor minél előbb küldje utá
nam. Így érkeztem meg, habár szegényen, de iga
zán bizakodó hangulatban, s rögtön béreltem egy 
szobát egy szállodában (a szálloda egy nyugdíjas 
tengerészkapitányé, aki nagyon jó ember), ahol is 
az árban benne foglaltatik a kiszolgálás is — tehát 
minden megvan —, hogy amíg meg nem kapom a 
pénzt, ne legyen mellékkiadásom. Így most itt la
kom, igazán kellemesen, tanulmányaim között, a 
segélyre való türelmes várakozásban. Az abla
komból csodálatos kilátás nyílik a tengerre, a ten
ger alig száz lépésnyire van innen egészen jól lá
tom a csodálatos csillagvizsgálót egy félszigeten és 
balra a Sweaborg erődítményt. Minden napfelkel
tével elküldhetem neki és a hullámoknak csodála
tomat és tiszteletemet, ahogy éppen kedvem tartja. 

Itt voltam, s csak azt tudtam, hogy finnül akarok 
tanulni. Ilyen fiatal fejjel ritkán határozza el ma
gát az ember ilyesmire — hisz ez számtalan tapasz
talatot és kitartó tanulást kíván —, így aztán bizo
nyára elhiszik nekem, hogy kínos helyzetbe keve
redtem. A kezdet volt számomra a legnehezebb: 
tudásom túlságosan is hézagos volt ezekben az 
északi dolgokban, és én is nevetségesnek tűntem 
magam előtt a tervemmel: ,,a két nép rokonságát 
keresni meg" — hiszen a magyarból is csupán az 
alapismereteket tudtam, a finnből meg éppenség
gel semmit. Meg kellett hát ismerkednem vele, 
miként az egész Északkal. 

Én magam sem voltam tisztán szándékaimmal, 
értékelni sem tudtam őket, így tehát önöknek, jó 
szüleim, sem tudtam semmit sem írni vagy bármi 
bizonyosat mondani, hiszen az ilyesmi egyszer
smind ígéret is. így tehát órákat kellett vennem 
Svédországról, hogy megérthessem Finnországot, 
és persze Oroszországot is, s hogy ne legyen egy
oldalú a töténetfelfogásom: Oroszország legré
gibb történelmét, a finn törzsekét, a régi ugorokét 
és a magyarokét.38. 

Amikor aztán némileg lehiggadtam, írhattam 
volna, de naponta reménykedtem abban, hogy 
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Hamburgból megérkezik a levél, s ez késleltette 
válaszomat — mígnem az ön tegnapelőtti névnap
ja39 Legkedvesebb Apám — amit egy pompás bál
lal ünnepeltem meg az egészségügyi házban —, va
lamint a közelgő új esztendő már nem hagyott to
vább várni. A hálás köszönetet, amivel most külö
nösen annyira adósa vagyok, ezen a napon akarom 
kimondani ezer jókívánsággal együtt — és azt az 
igazi törekvésemet is, hogy önnek annyi örömet 
szerezzek, amennyit csak lehet, cserébe a gondo
kért, amelyeket most önnek okozok. 

Most órákat veszek egy egyetemi docenstől, aki 
a lapp nyelvet is ismeri és a törökben is jártas. 
Egyedül nagyon nehéz lenne, ugyanis minden 
nyelvkönyv svédül van írva, csak egyetlenegy — 
a legrosszabb — van németül. 

De még mindig nem tudok magamhoz térni afö
lött való csodálkozásomban, hogy lehet az, hogy 
most finnül tanulok. Én, aki mindig is jogász vol
tam! Igencsak komikus számomra is, úgy tűnik föl 
az eset előttem, mint a sors játékszere, amely egy
részt alaposan megterhel, másrészt olyan dicsőség
be emel, amely legnagyobb becsvágyamat is mesz-
szemenően kielégíti. Itt tekintélyem van és érté
kelnek: így, ha hiába várok naponta a postára, 
gyakran aggodalom fog el. 

Tiszteletemet tettem a főkormányzónál, gróf 
Feslávnál — Finnország nagyhercegség, van al
kotmánya és a főkormányzó olyan, mint nálunk a 
nádor —, igen udvariasan fogadott és meghívott 
magához. Szintén tiszteletemet tettem gróf Arn-
íeldtnél is, a helsinki kormányzóság kormányzójá
nál — Finnországban nyolc kormányzóság és 
ugyanannyi kormányzó vagy főkormányzó van —, 
így aztán ott is ismert lett a nevem. A felesége kül
sőre olyan, mint a mi Széchenyink, angol apától és 
amerikai anyától származik és van egy bájos leá
nya. Tegnapelőtt megint voltam a Sweaborg erőd
ben az admirálisnál; a Wallrongot mutatták be és 
megkértek, hogy látogatásomat minél gyakrabban 
ismételjem meg, és hogy vegyek részt az orosz új
év alkalmával rendezett amatőr házi előadáson és 
bálon.40 

Ezek a rangsorban az első s a LEGTEKINTÉLYE
SEBB emberek Finnországban, és ha ők ennyire 
tisztelnek, akkor a náluk alacsonyabban állók egy 
fokkal még jobban — és minden ház megtisztelve 
érzi magát, melyben a fiatal magyar látogatást tesz 
vagy ahova a névjegykártyáját elküldi. (Ennyire 
otthon sem vittem volna, jó, hogy itt kezdtem!) 
Csaknem minden napra van meghívásom magán
bálokra, estélyekre vagy egyéb szórakozásokra, s 
így kellemesen tölthetem időmet. A szerencse kí
sért engem egész úton, s úgy tűnik, itt sem hagy 
cserben. Ha érkezne Hamburgból levél, azt hiszem, 
rendben lennék; de ha nem jön, azt sem tudom, mi
hez fogok kezdeni. Beteggé tesz már maga a gon
dolata is annak, hogy e név értéke — mellyel to
vábbi tanulmányaimat folytatni szándékozom s 
amellyel szeretnék továbbra is ismert maradni — 
bármiben is csökkenne. És ha a MAGYAR NÉV
NEK, amelynek egész utazásom alatt mindenütt 
megbecsülést és jó hírnevet igyekeztem szerezni 
— ahol volt pénzem, ott magyar voltam, ahol nem, 
ott szerény osztráknak adtam ki magam — nem 
tudnék szolgálni a továbbiakban. 

A finn a leglágyabb nyelv, melyet ismerek; ze

neiségben alig áll valamivel az olasz mögött, 
nyelvtani építkezésben pedig oly tökéletes, mint 
egyetlen másik nyelv sem. Ezért mindenkinek — a 
nem magyarnak is, de a filológusnak különösen — 
fontos az ismerete. Persze a finn mégis csak nép
nyelv, vagyis a nép nyelve: a müveitek itt svédül 
beszélnek, közülük igen sokan németül és franciá
ul is.4^ Ezért Helsinkiben csak addig akarok ma
radni, amíg a megfelelő elméleti tudást meg nem 
szerzem és a más irányú könyvekből is elegem 
nem lesz — azután beszédgyakorlás végett vidék
re megyek — ahová máris számtalan meghívásom 
van —, és bejárom az egész országot, hogy Finnor
szágról minden irányú, alapos felkészültségem le
gyen, hogy aztán Karélián, a Ladoga-tó nyugati ha
tára mentén eljussak Pétervárra. A finn nyelvet, 
melyet itt Finnországban beszélnek, excellensnek 
hívják, a többit, amelyik még ebben a családba tar
tozik, finn nyelvnek nevezik.42 

A finnországi nyelv az összes finn vagy tscoud 
— tugrisnak is hívják4'' — nyelv közül a legtisz
tább és legeredetibb. Az orosz sziszegő hangok, 
melyek a magyarban, a lappban, a vogulban stb. 
megtalálhatók — mint amilyen a csa, cse, za, zsa, 
vagy mint a lya, nya, tya is — hiányoznak belőle. 
Csak a karelier44 — olyan különbség van köztük, 
mint a magyar és a palóc között — használja az 
orosszal való kapcsolata miatt ezeket a hangokat 
az orosz határ mentén, s én azért akarok odamen
ni, hogy ennek a genetikai okait megfigyeljem. 

Pétervári és moszkvai tartózkodásom idején az
tán majd igazán nekiállok az orosz nyelv tanulásá
nak, hiszen ez nyelvi és történeti szempontból egy
aránt nagyon fontos a számomra. (A vogulokat is 
szívesen felkeresném az Ural hegységben, akiknek 
a nyelve a magyarhoz a legközelebb áll.4' Aztán 
Moldáviába, a magyar rokonainkhoz megyek40 

azért, hogy ősi, feltehetőleg eredetiben megtartott 
nyelvünket megfigyeljem; azután Erdélybe, hogy 
a Székely földön keresztülhaladva, számtalan meg
figyelés birtokában, hazatérjek önökhöz, Kedves 
Szüleim. 

Mostani ismereteim és véleményem szerint ez 
a visszautazás lesz a leghasznosabb, és remélem, 
hogy önök, Kedves Szüleim, tanúsítanak akkora 
bizalmat irántam, hogy — amennyire eszközeik 
engedik — támogatni fognak. Fiatalságom re
ményt ád, hogy ily módon, ilyen előismeretekkel, 
ha nem is most rögtön, de idővel majd valami hasz
nosat tehetek, s azt hiszem, önök bánnák meg, ha 
nem támogatnák szorgalmamat. 

Mindezt eddig örömmel és könnyedén írtam, 
de most már útiköltségeimről is szólnom kell, és 
tollam nehéz lesz — szünetet kell tartanom. 

1840. január 4-én.47 Ez meglehetősen hosszú szü
net volt, de az újév előtt és körül annyi a vendég
ség és a szórakozás, hogy előbb nem tudtam egy 
betűt sem írni — de erről egy kicsit később fogok 
majd szólni, mert az előző téma nagyon fontos szá
momra. 

Eddig kulturált országokban utaztam, melyek
ben a forgalom nagy: minden öt-hat mérföldön van 
egy város, amelyben postakocsit, társaskocsit 
vagy más közlekedési eszközt tömegével lehetett 
találni. De mióta Dániát elhagytam, egészen hazáig 
olyan országokon utazom át, amelyekben sokkal 
kevesebb, érdekesnek mondható helység van — 
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amikor Aboból Helsinkibe jöttem, 30 mérföldet is 
megtettünk anélkül, hogy egyetlen várost vagy 
más, emberhez méltó települést is láttunk volna — 
és ez Oroszországban még inkább így van. AZ 
UTAZÁS ITT TEHÁT SOKKAL TÖBBE KERÜL, 
mert ahhoz, hogy annyit lássak, mint Németor
szágban, ötször-hatszor olyan hosszú utat kell 
megtennem, és emellett még az olcsó közlekedési 
eszközöket i,s nélkülöznöm kell. Azonkívül az itte
ni vendégfogadónak nincsenek rögzített áraik, a 
fogadós kedve szerint meg kopaszt hat ja a vendé
get, úgy mint Alsó-Magyarországon, de azt kell 
mondjam, hogy csodálkozom a tisztán tartott ven
dégfogadókon, amelyeket eddigi utazásom alatt 
láttam. És ebben mind egyformák, jobbak, mint a 
magyarországiak. 

Eddig akadálytalanul és kevés csomaggal utaz
tam. Poggyászom az itteni hosszú tartózkodásom 
során azonban meg fog növekedni, főként azért, 
mivel több könyvet is magammal kell vinnem, 
úgyhogy bőröndöt is kell vennem. S ezt a távoli 
utazást itteni ismeretségeim révén nem lehet to
vább támogatni, és az a tervem sem válik valóra, 
hogy kirándulásomat tudományos utazássá vál
toztassam. Ha pedig Pétervárra nem kapnék meg
felelő ajánlólevelet, úgy magamnak kell majd be
mutatkoznom, hogy érvényesülésem érdekében ne 
kelljen semmit sem nélkülöznöm — s így menne 
ez végig egész utazásom során. 

Eddig ruhával el voltam látva — nos, új fehérne
műt kell készíttetnem (nagyon keveset hoztam ma
gammal és már elég siralmasan nézek ki bennük); 
hosszabb itt-tartózkodásom miatt kell egy szép 
vizitöltönyt is csináltatnom — ami velem van, már 
nem sokáig bírja. Egy kabátot már csináltattam 
60 rubelért, egy nadrágot, egy pár csizmát (18 ru
bel), egy kalapot (13 rubel) és így tovább — és ez 
már mind adósságba ment, akárcsak a szállodai 
lakbér, amelyért — a szobáért, reggeliért, fűtésért 
és a közösen elköltött estebédért — havonta ötven 
rubelt fizetek4* (már csaknem két hónapja itt va
gyok). Mindezt abból a küldeményből szeretném 
kifizetni, amelyet naponta várok Hamburgból. (A 
ruházat és minden luxuscikk itt sokkal drágább, 
mint nálunk.) 

Ezeken kívül még szükségem van leírásokra, 
részletes térképekre stb., valamint különböző más 
könyvekre, melyeket szintén magammal kell vin
nem. Aztán meg, ha Pétervárott vagy Moszkvában 
leszek, szívesen vennék szép állatbőrt, hogy azo
kat az ottani öltönyömre felhasználhassam. Ahogy 
szintén örömet jelentene nekem, ha önöknek, drá
ga szüleim, egy szép szőrmét vehetnék: 3-4-500 
rubelért lehet szőrmét venni itt — ez otthon csak
nem a dupláját éri. Az is örömet jelentene szá
momra, ha itt-tartózkodásom emlékéül pár aprósá
got, luxuscikket vagy más emléket vehetnék, me
lyeket aztán az ország sajátosságaiként vihetnék 
haza magammal. 

Ebből láthatják, drága szüleim, hogy sok pénzre 
van szükségem, de még így is a kétszerese sem 
kell annak, amennyit otthon elköltenék — ahol vi
szont tíz év alatt sem szerzek annyi tapasztalatot, 
mint itt akárcsak egy év alatt. 

Gazdálkodásom attól függ, mennyit fognak 
önök nekem küldeni,- minél több pénzem van, an
nál szabadabb és fesztelenebb vagyok, annál ol

csóbban utazom. Ellenkező esetben lehetséges, 
hogy Moszkvában vagy egy másik városban ismé
telten 4—5 napot kell várnom, hogy pénzsegélyt 
kapjak önöktől. S így, a nagy időveszteség mellett 
sokkal több a kiadásom is. 

Még nem tudom felbecsülni utazási költségei
met, de úgy hiszem, negyedévente kijövök 500 ru
belből (200 korona), ezért — azon a segélypénzen 
kívül, melyet Hamburgból várok — úgy gondo
lom, hogy költségeim összesen legalább 1000 ru
belt kitesznek. Ez első látásra kicsit soknak tűnik, 
de így önök minden gondtól mentesítve lesznek, 
én pedig szabadabban lélegezhetek, és nem kell 
többé reményvesztett helyzetektől tartanom. 
Azonkívül, drága szüleim, még kellene pénz ruhá
ra, és lelki nyugalmamhoz hozzájárulna, ha külde-
nének egy külön kis összeget, melyet a legna
gyobb szükségben használnék csak fel. Ügy horda
nám a nyakamban, mint egy talizmánt, erősítő tar
taléknak tekinteném s mint egy szentséget, tisztel
ném. 

A következő postával írni akarok a kegyelmes 
apát úrnak, hogy segítségét kérjem, önök, Drága 
Szüleim, pedig nem fogják hagyni, hogy idegen
ben pusztuljak el, hanem támogatásuk összegét 
úgy állapítják meg, hogy a segély semmiképpen ne 
legyen kevés. Ne higgyék azt, hogyha a teljes ősz-
szeg egyben lesz, akkor az már elég is nekem — és 
magam ugyan nagyom remélem —, ezért, ha ere
jük engedi, lepjenek meg vele — mert az ember 
kétszer annyit tud tanulni és tapasztalni, ha tele az 
erszénye, mint akkor, ha a megélhetés is gondot 
okoz neki. 

Anton Reguly 
a Helsinki Finn Tudományos 

Irodalmi Társaság tagja 

Drága Szüleim, ne gondolják, hogy viccelek, de
cember 14-e óta viselem ezt a címet.V) 

Forrás: OSZK Reguly Antal Műemlék Könyvtára, kéz
irattár, sz. n. 

3. 

Kedves Jó Szüleim! 
Ezt a levelet január végén fogják megkapni, 

ismét Schertynek címezzék levelüket az annyira 
várt hírekkel, melyet majd Mutzenbecher segít
ségével fogok megkapni. 

Nehezen írom én is a leveleimet. Január 18-án 
lesz hat hónapja, hogy otthonomtól távol vagyok, 
és a pozsonyi levéllel együtt csak négy levelet ír
tam, másoknak pedig egyet sem. 

Ennek az az oka, hogyha Mutzenbechernek, a 
szent apátnak és önöknek, Jó Szüleim, írok, a pos
tán mindjárt 14—15 rubelt — egy egész vagyont 
— kell kifizetnem. Ha levélpénzt is küldenének, 
elárasztanám önöket levéllel. 

Amikor megérkeztem ide, örültem, hogy egy te
let itt tölthetek. Ügy gondoltam, legalább a hideg 
igazi hazájában tapasztalhatom annak szépségeit, 
de igazából nem érzek sok különbséget. December 
eleje óta hó van, a legnagyobb hideg december 
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14-től 24-ig volt, —15 és —18 íok között. A legna
gyobb különbség az éjszakák hosszúságában és 
tisztaságában van, délután háromkor már lámpát 
kell gyújtanom, és reggel kilenc előtt nem lehet el
oltani. Délután négy órakor van a legszebb holdvi
lág és a levegő is olyan tiszta, olyan éteri, hogy az 
ember azt hiszi, egy másik légkörbe került.50 Hel
sinkiben ugyan mindig melegebb van, mint az or
szág belsejében, mert tengeröbölben fekszik és 
három oldalról víz veszi körül. De Finnországot 
azért tévedés a jég országának képzelni. 

Helsinki egészen új város: a tanácsháza, az 
egyetem, a könyvtár, a templom stb. egészen gyö
nyörű, oroszos pompával épült. A magánlakások 
többsége iából készült, s ez nagyon kellemes be
nyomást kelt. Mindennek olyan szerény, barát
ságos kinézete van, hogy amint az ember a városba 
érkezik, máris otthon érzi magát.5* Az egyetem na
gyon gazdagon fel van szerelve. Rögtön az első 
napokban látogatást tettem a rektornál, a múltkor 
pedig meghívott bálozni magához, aztán meghí
vott az irodájába is, az egyetem épületébe, mely
ben újságokat olvashatok; ide járnak a professzo
rok is. Ez utóbbi lehetőséget gyakran igénybe is 
veszem. 

Írjanak rögtön Schertynek, Jó Szüleim, hogy tá
jékoztassa Mutzenbechert, aki a pénzt rögtön 
küldje Helsinkibe, Finnország fővárosába. Mut-

1. Veszprém megyei Levéltár (VemL) XII. li. aa. A 
Veszprémi Káptalan hiteleshelyi levéltára 181/1814. 
sz. 

2. Reguly István és Etl Alojzia házasságkötésének he
lyét nem ismerjük. Nevüket sem a zirci, sem a pápai 
római katolikus plébánia anyakönyvében nem ta
láltuk. Valószínűleg nem is Veszprém megyében, ha
nem feltehetően a menyasszony lakóhelyén kötöttek 
házasságot; hogy hol, mindeddig nem sikerült meg
állapítani. 
Reguly KLEMENTINA, első gyermekük sem Zircen 
született, viszont itt halt meg 1817. augusztus 27-én, 
s itt is temették el. Mindössze kilenc hónapig élt. Na
gyon valószínű, hogy a tízes években Reguly az elő-
szállási uradalomban teljesített szolgálatot s ekko
riban ismerkedett meg jövendőbeli feleségével. (Kle
mentina szerepel a zirci róm. kat. halotti anyakönyv
ben, II. k. 88. o.) JULIANNA már Zircen született 
1818. július 15-én, keresztszülei: Halász Julianna asz-
szonyság és Simony Ferenc királyi kamarai alkalma
zott. (Születési anyakönyv IV. k. 123.) Korizmics 
Lászlóval 1841. november 20-án kötött házasságot, 
melyen tanúként volt jelen Villax Ferdinánd apát, 
Fajszi Ányos Farkas nagyesztergári köznemes-föld-
birtokos, a cseszneki járás főszolgabírája, valamint 
Zircen Károly adonyi (Fejér m.) számtartó. (VemL 
Mikrofilmtár, zirci róm. kat. házassági anyakönyvek, 
A 160.) Korizmics László életéről részletesen tájékoz
tat SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és mun
kái. VI. k. Bp., 1899. 1021 — 1031. 

3. A zirci róm. kat. pléb. anyakönyvei, születési anya
könyvek, IV. k. 133. A keresztszülők: Dréta Antal zir
ci apát, Modrovichról SZINNYEI: i. m. IX. Bp., 
1903. 85—86. 

4. Az ikrek, KRISZTINA és KAROLINA 1822. július 
16-án születtek. (Szül. anyakönyvek IV. k. 151.) Ka-

zenbechernek már megvannak itt az összekötteté
sei, és így legalább már nekem sem kell írni neki. 

Amikor július 18-án otthonról eljöttem, azt 
mondtam, hogy három-négy hónap múlva, novem
ber elejére otthon leszek. S most már a naptár sze
rint az 1840. évre — annak is november hónapjára 
kell gondolnom.52 

Sokszor csókolom a kezüket, Drága Szüleim, és 
maradok szerető fiuk, 

Toni 

üdvözlöm és csókolom nővéremet™ is és minden 
ismerőst, különösen Adalbert Bresztgenst54 és Bo
nifác Maárt, akikhez most különösen vonzódom. 
Ányost55 is, a szentatyát, Török perjelt és minden 
ismerőst általában. A nagybátyám halálát nagyon 
sajnálom. 

CLAUDIUS COLLAN, a Stockholmi Arwidt-
son rokona — kivel idejöttem — üdvözli önöket, 
Jó Szüleim. 

Velem együtt örül majd ő is, ha megkapom az 
önök szép segélyét, hiszen ő is ismeri pénzzavaro
mat. 

Kellemes farsangot kívánok. Itt nincs farsang, 
de azért én is jól akarok szórakozni. 

Kétségkívül megkapták stockholmi levelemet, 
ugyanúgy a szent apát is. 
Forrás: OSZK Reguly Antal Műemlék Könyvtára, kéz
irattár, sz. n. 

rolina még ebben az évben, röviddel világrajötte 
után — augusztus 20-án — meghal (uo. halotti any-
könyvek, II . k. 108.), Krisztinát a negyedik életévé
nek betöltése előtt ragadja el a halál (uo. I I I . k. 6.). 

5. N. N.: Necrológ (Reguly Antalról). Gazdasági Lapok, 
II. (1858) 503. Az értesítés szerint Reguly Antal 1858. 
augusztus 23-án délután hat órakor a Buda mellett 
lévő Istenhegyen hunyt el tüdővérzésben. Gyászol
ja sógora — Korizmics László — és Berta húga. Az 
értesítés félrevezető, mert Regulynak ilyen nevű hú
ga nem volt. ALBERTINA nevű leánytestvéréről vi
szont tudunk, ő került be — nyilvánvalóan Korizmics 
László közreműködésével — becenéven a nekrológ 
szövegébe. Albertina (Szerefina, Liboria) 1824. ápri
lis 23-án született Zircen, keresztelésén ismételten a 
Modrovich házaspár volt jelen. (Szül. anyakönyvek 
IV. k. 165.) — Az anyakönyvi adatok felkutatásában 
AMBRUS MIKLÖS nyugdíjas és LISKA SZILVESZ
TER esperes, zirci lakosok segítségét köszönöm. 

6. HORVÁTH KONSTANTIN: Zirc története. (Zirci 
könyvek, 1.) Veszprém, 1930. 181—201., ILA BÁLINT 
— KOVACSICS JÓZSEF: Veszprém megye helytörté
neti lexikona. Bp., 1964. 414—415. 

7. KfíASZNAY KERÊNY: Villax Ferdinánd zirci apát 
(1784—1857). é. n. VemL Horváth Konstantin hagy-
téka 9/e. Villax János pápai t ímármester és Reguly 
Erzsébet házasságából 13 gyermek született, Ferdi
nánd harmadik volt a sorban. Mindkét család a pápai 
polgárság tekintélyes részéhez tartozott; a Villax és 
Reguly család tagjai közül számosan töltöttek be ve
zető funkciót (főbíró, tanácsos stb.) a város vezetésé
ben. 

8. Egyszerű oka van annak, hogy a pápai német polgár
ságból kiszakadó, Zircre költöző Reguly István új la
kóhelyén is anyanyelvi közegbe került. A török hó
doltság korában elnéptelenedett Árpád-kori telepü-

JEGYZETEK 

409 



lést a XVIII. század első évtizedeiben újra benépesíti 
az apátság. Német telepesek jönnek Sziléziából, 
Ausztriából stb. és 1715—1720 között megtelepednek 
a Magas-Bakony erdőrengetegében. A mezőváros, 
majd — a XIX. század nyolcvanas éveitől — kisköz
ség lakossága egészen a XX. századig megőrzi német 
kultúráját és anyanyelvét. Művelődéstörténeti érde
kesség, hogy a jómódú veszprémi magyar családok 
fiaikat-lányaikat Zircre adják ki ,,német szóra". így a 
neves Simqga család is. Simoga György ügyvéd írja, 
hogy gyermekeit Zircre küldte bátyjához: ,,Hol test
véremnél nevelőttek a leányaim,) A német szónak 
többnyire kedve miatt." — Veszprémi Nemes Simoga 
Györgynek Elegyes Versei Zirczrül és Vidékjérül. 
Pest, 1824. 3. 

9. HUDI JÓZSEF: Reguly Antal északi útja és Veszprém 
megye. VMMK 16. (1982) 225. 

10. 1841. július 10-én, Szentpétervárott kelt levelében di
csekszik azzal szüleinek, hogy a svéd lapok nagy elis
meréssel írtak gyüjtöútjáról. Athenaeum, 1842. I. 6. 
sz. 91.; a finn Akadémia 1839. dec. 14-én veszi fel tag
jai közé. 

11. Az Akadémia csak 1844-ben válik képessé arra, hogy 
a Regulyéhoz hasonló, bár jóval kisebb méretű vál
lalkozást indítson: Jerney János — ki már saját költ
ségén több utazást tett a moldvai magyarok között 
— kapott most intézményes támogatást, hogy eddigi 
kutatásait az akadémiai kutatási program részeként 
tovább folytassa. Ebben az évben a magyar őstörténet 
egyik jelentős állomáshelyét, Lebédiát keresi fel. -
A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei VII. k. Buda, 
1846. 66—67. Reguly útját 1841-ben képtelenek finan
szírozni; segély gyanánt 200 pengő forintot küldenek 
utána. Uo. VI. k. Buda, 1845. 15—16. 1842-ben ismét 
csak kisebb segélyt küldenek a kutatónak, s ,,bővebb 
segítség" végett a királyi ház és az orosz kormány jó
indulatába ajánlották. Uo. 94., 98. 1843. november 
elején az 1000 pengő forintos királyi segélyösszeg te
szi lehetővé, hogy hosszú várakozás után kutatásai
nak legnagyobb eredményekkel kecsegtető szaka
szát, a nyugat-szibériai utat megkezdhesse. Uo. VIII. 
k. 66. Utazásának befejezéséhez pedig az országos 
gyűjtés eredményeként összegyűlt több mint ezer 
(kb. 1200—1400) forint segítette hozzá. Röviden eny-
nyiben áll Reguly hazai segélyezésének története. 

12. Athenaeum, 1841. I. 37. sz. 577—583., 38. sz. 593—598. 
13. Uo. 38. sz. 596. 
14. 1840. január elején Helsinkiből szüleihez küldött le

velében írja. Lásd a Függelékben közölt harmadik le
velet! 

15. MTA Kézirattár Ms 4754/127. I—II. 
16. Tudományos Gyűjtemény, 1819. II. f. 123—124. A 

szerkesztők annyira gyermetegnek találták Porubsz-
ky állításait, hogy — bár ígérték — később sem tér
tek vissza a témára, a beküldött kéziratok alacsony 
színvonala miatt nem közölték. 

17. Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak Amerikában. Ko
lozsvár, 1834. 

18. PULSZKY FERENC: Úti vázlatok 1836-ból. Budapes
ti Arvízkönyv, I. k. 1839., SZALAY LÁSZLÓ: Úti 
naplómból. Athenaeum, 1839. II. 6., 12., 24. sz., SZE
MERE BERTALAN: Utazás Külföldön. Pest, 1840., en
nek legújabb kadása a Helikon sorozatban jelent meg 
1983-ban, Steinert Ágota szerkesztésében, Sőtér Ist
ván tanulmányával. TREFORT ÁGOSTON: Utazási 
töredékek. Budapesti-Arvízkönyv, IV. k. 1840. 

19. IRINYI JÓZSEF: Német-, francia- és angolországi 
úti jegyzetek, I—IL Halle, 1846., GOROVE ISTVÁN: 
Nyugat, I—II. Pest, 1844., SZŰCS ISTVÁN: Töredé
kek egy utazó naplójából. Athenaeum, 1841. I. 2., 3., 
4., 5. sz., IRINYI JÓZSEF: Napló-töredékek. At
henaeum, 1842. I. 67., 68. sz. Irinyi megjegyzi egy 
helyütt: „szokásom levén a velem levő útirajzokat 
Hrabovszky és Szemerétől mindenütt szorgalmasan 
megolvasni". Uo. 68. sz. 1062. 

A magyar utazókkal szinte egyidőben kelnek út
ra a többi kelet-európai ország művelt ifjai is, hogy 
tájékozódjanak a polgárosult nyugat-európai orszá
gokban. Tessedikkel egyidőben fordul meg Nyugat-
Európában a román nagybojtár DINICU GOLESCU, 
aki a román értelmiség számára elsőként fedezi fel a 
modern európai kultúrát. „Tüszőjében tíz dénárral, 
tarisznyájában kevéske elemózsiával, kezében bot
tal" indult felfedező útra a román határőrnemesi szár
mazású ION CODRU DRAGOSANU 1835-ben, hogy 
aztán élményeit irodalmi értékű levelekben örökítse 
meg. (Magyarul mindkét útleírás megjelent a Kriteri-
on Könyvkiadó Téka sorozatában.) 
A 48-as nemzedék utazása egy másik irányt is ki

jelöl. Ennek az iránynak a célja nem több s nem is 
kevesebb, mint hogy a szülőföldet — Magyarországot 
és Erdélyt is megismerjék. Kővári László, Téglási 
Eresei József, Pataki Ferenc s mások Bölöni hatására 
fordulnak a szülőföld jelene és múltja felé; érzelmi 
kötődésük adja az indíttatást a szépirodalmi vagy 
tudományos értékű művek megírására. 

20. Reguly Antal magyar utazó éjszakon. Athenaeum, 
1841. 37. sz. 581—582. 

21. Uo. 582. 
22. Uo. 
23. Uo. 38. sz. 596. 
24. Bár ma már furcsának hat a szülő—fiú kapcsolatban 

az önözés, a reformkorban nyelvérzékünk az elő
kelően udvarias megszólítási formaként fogadta el, 
s a magázás helyett a továbbiakban is ezt használjuk. 

25. 1839. szept. 16-a óta 
26. Reguly a szokványosnál nagyobb, kb. 28X23 cm-es 

levélpapírra írt. 
27. Nem tudunk arról, hogy 1838-ban komolyabb beteg

ségen átesett volna, s erre másutt sem találtunk uta
lást. 

28. Ez azt jelenti, hogy 1 osztrák mérföld megtétele — a 
fenntartási költségeket is ideértve — átlagosan 1 pen
gő forint és 24 krajcárba került ( 1 osztrák mérföld kb. 
7,58 km). Finnországban — a többször említett wasai 
levele szerint — az olcsóbb vízi utak miatt 1 pengőért 
4 svéd (6 német) mérföldet tehetett meg. A Ham
burgig megtett út édesapja keresetének közel a 3/5 
részét emésztette fel. Reguly István ugyanis az 1820-
as években 500 pengő forint — negyedévente 125 
forint — konvenciót kapott, s így a zirci uradalom 
legjobban fizetett alkalmazottja volt. (Természetesen 
emellett még jelentős mellékjövedelemre is szert 
tehetett.) Az uradalom orvosa következett rangsor
ban utána 400, a gazdatisztek 300-350 forinttal, a mes
teremberek konvenciója 60-100 forint között inga
dozott. XI. 601. A Cisztercita Rend Zirc—Pilis—Pász
tói és Szentgotthárdi Apátságának gazdasági iratai. 
VemL „Személyes állapot ja a Zirczi Uradalomnak de 
Anno 1821 —1824." Egy jól dolgozó iparosmester napi 
tiszta jövedelme, munkabére sem érte el — pl. 
Veszprémben — az 1 váltó forintot, sőt sok esetben 
még a felet sem. 

29. Nyilvánvalóan elírásról van szó: július 21-én utaz
hatott el Pozsonyból. 

30. Legtöbb magyar utazó Prágában a történelmi, nagy 
múltú, archaikus szépségű várost látja. Szemere a 
romantikus-organikus történelemszemlélet fényében 
a cseh fővárosban a „régiség színét" tartja meghatá
rozónak: „Prága ó város, leragyogás után él, s arca a 
barna ó épületekkel egyezőleg fénytelen egyszerű
ségre vezeti lakosait: de Pest ifjú, . . . benne gazdag 
alakkal emelkednek a házak s tükör a lakosnak min
denik, mi ékeskedésre int." 
SZEMERE BERTALAN: Utazás Külföldön. Gyoma-
endrőd, 1983. 17. 

31. Meglepő, hogy Reguly hideg tényként kezeli, hogy 
vonaton vagy gőzhajón utazik, holott a magyar utazó
kat szinte kivétel nélkül magával ragadják a modern 
technikai vívmányok. 
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32. Mutzenbecherröl csak annyit tudunk, hogy a „pénz
ügyi összekötő" szerepét töltötte be: továbbította a 
Magyarországról érkező küldeményeket Reguly 
ideiglenes szálláshelyeire, s átmenetileg maga is 
adott kisebb kölcsönöket a megszorult Regulynak. 
Valószínűleg«Berlini kereskedő-bankár, aki gyakran 
utazik, utazásai során sűrűn érinti Hamburgot — 
talán háza is van a kikötővárosban —, hiszen a későb
biekben innen továbbítja Regulynak a pénzsegé
lyeket. 

33. A fentiekben közölt levél (MTA, kézirattár Ms 
4754/127. I.) mellékleteként (uo. II.) van megjelölve. 
Reguly kb. 5 X 8 cm-es cédulára írta a következő so
rokat, melyekkel közvetlenül édesapjához fordult 
segítségért. A kapkodva írt sorok — úgy gondo
lom — írásképileg és tartalmilag is kétségessé teszik, 
hogy ez a cédula eredetileg ehhez a levélhez tarto
zott. Reguly tisztában lehetett szüleihez küldött le
vele értékével, annak túlságosan is intim tartalmá
val, s tudnia kellett, hogy ez a levél nem adható ki 
egy művészeti-irodalmi lapban. A cédulát egy ké
sőbbi, sokkal elkeseredettebb hangulatában írhatta, 
valószínűleg azután, hogy tudomást szerzett arról, 
hogy az Akadémia sem tudja — a kívánt mértékben 
— segíteni. 

34. A kijelentését — bármilyen elkeseredett pillanatában 
is tette — egy percig sem gondolta komolyan: erre 
tettei szolgálnak bizonyítékul. 

35. Arwidson (Reguly Arwirdsonnak, Arwidtsonnak is 
írja) döntő hatással van Reguly pályájára: az ő segí
tőkész barátsága nélkül alighanem soha nem vállal
kozott volna ilyen hatalmas útra. 

36. CLAUDIUS COLLAN, talán Arvidson unokaöccse. 
37. 1839. november 6-án indul Stockholmból Finnország

ba; indulása előtt írt Villax Ferdinánd zirci apátnak, 
tájékoztatta útjáról és pénzt kért tőle. 

38. Svédország történetét azért kell tanulmányoznia, 
mert Finn- és Svédország középkori története telje
sen összefonódott. 1157-től kezdve a finnek svéd 
függés alatt éltek, az ország megszerzéséért gyakran 
háborúskodtak a területgyarapításra törekvő orosz 
állammal. A hétszáz-nyolcszáz éves uniónak a napó
leoni háborúk vetettek véget. 1807-ben, a tilsiti béké
ben I. Napóleon elismerte I. Sándor cárnak a Finn
országra vonatkozó területi követeléseit. A svéd— 
orosz háború a svédek vereségével végződött, s 1809-
ben kénytelenek voltak lemondani Oroszország 
javára a finn területekről. Sándor cár meghagyta a 
finnek alkotmányos jogait, átszervezte a kormányt, 
közigazgatási reformot vezetett be, s a korábban el
foglalt területek visszacsatolása után 1819-ben Abo 
helyett Helsingforsot tette fővárossá. Az Oroszor
szágtól kapott finn autonómia jelentős lépés volt az 
önálló állammá válás útján. Vö.: A. Sz. Kan: A skan
dináviai országok története. Bp., 1976. 124—130. 

39. István, december 26. 
40. Sveaborg Svédország legjelentősebb erődje volt a 

Finn-öböl mentén, az 1808. évi svéd—orosz háború
ban a védekezésre kényszerülő, defetista hangulatú 
tisztikar minden komolyabb ellenállás nélkül meg
adta magát. 

41. Törvényszerű volt tehát Reguly narodnyik típusú 
magatartása. Mint a legtöbb, idegen megszállás alatt 

lévő országban, a vezető rétegek kulturálisan és nyel
vileg itt is hasonultak a hódító hatalomhoz, s az ere
deti történeti-kulturális vonásokat a nép őrizte meg. 

42. Excellens a. m. előkelő 
43. A csúd nyelven a múlt századi összehasonlító nyelv

tudomány mást és mást értett: használták a csúd nép 
megjelölésére; ebben az értelemben a finnek őseit — 
mai terminológiával: a finn-permi nyelvet beszélőket 
— jelentette. Mások a csúd nyelveket az ugor nyelv
családdal azonosították. Reguly „összes finn nyelv" 
alatt itt alighanem a finnugor nyelvcsaládba tartozó 
nyelveket érti. 

44. A karjalai és a finn nyelv között tehát csak nyelv
járásértékű különbséget érez. 

45. Az ugor alapnyelvből fejlődött ki a vogul, az osztják 
és a magyar nyelv. 

46. Hogy erre nem kerül sor, végül is annak köszönhető, 
hogy az Akadémia mást bízott meg a területek kuta
tására: Jerney Jánost. 

47. Könnyelműségére utal, hogy ilyen nehéz anyagi hely
zetben is elhanyagolja a levélírást, holott csak ezál
tal tudna megfelelő mennyiségű pénzt kérni. Becs
vágya sarkallja, hogy állandóan társaságba járjon, s 
hiúságának hízeleg, hogy nagy becsben tartják — 
idegen létére is — az előkelő körökben. 

48. Az országgyűlés 1809-től kezdve az orosz ezüstrubelt 
fogadta el hivatalos pénzegységnek. Csak össze
hasonlításképpen: Pétervárott havonta 65 rubelt 
fizet háziasszonyának a szállásért és az élelemért. 
Athenaeum, 1842. I. 5. sz. 75. 

49. Mint a finn—magyar kapcsolatok történetének lelkes 
és elszánt kutatóját tisztelte meg a helsinki Akadémia 
azzal, hogy felvette tagjai közé, hiszen 1839 végéig 
jelentős tudományos tevékenységet nem fejtett ki, 
gyűjfőútjának a kezdetén volt. 

50. Reguly megfigyelését — hogy Finnországban az 
időjárás enyhébb, mint gondolnánk s mint az északi 
fekvéséből következnék — teljesen helytálló. A kor
szerű meteorológiai megfigyelések is igazolják vé
leményét. 

51. Helsinki 1819-től kezdve lett Finnország fővárosa — 
előtte Abo (ma Turku) volt a főváros —, rangjához il
lő nagyobb arányú építkezések csak ezután kezdőd
nek. 

52. Reguly feltételezése szerint tervezett útja legalább 
fél évet vesz igénybe. 

53. Reguly Juliannát. Reguly ekkor még nem tud arról, 
hogy Korizmics László a nővére vőlegénye lenne. 

54. Adalbert Bresztgens feltehetőleg egyik jogakadé
miai tanára volt, hisz Maárral együtt említi. Nevével 
sem a cisztercita sematizmusokban, sem Zirc történe
tében nem találkozunk, nem említik a Pannonhalmi 
főapátság történetében sem (Maár ugyanis bencés 
tanár volt). 

55. Ányos Farkas, a cseszneki járás föszolgabírája, a Zirc 
mellett fekvő Esztergár helység földesura, násznagy 
Reguly Julianna és Korizmics László esküvőjén 1841. 
november 20-án. Török István (1809—1851) ciszter
cita, hosszú ideig tanít a pécsi líceumban és az egri 
gimnáziumban, a levél írásakor nem perjel, hanem 
tanár az egri gimnáziumban. Sehematismus Congre-
gationis de Zirc S. О. C. ad annum scholarem 1942/43. 
Bp., 1942. 213. 
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JÓZSEF HUDI 

DIE REISEN VON ANTAL REGULY IM JAHRE 1839 

Antal Reguly (1819—1858), der in ganz Europa be
kannte ungarische Philologe und Ethnograph, ging 
dank seiner Eltern nach der Beendigung seines Univer
sitätsstudiums am 18. Juli 1839 auf eine Reise nach 
Deutschland» von der er reich an Erfahrungen in seine 
Heimat zurückkehren sollte. 

Als Reguly seine Reise begann, unterschied er sich 
so gut wie nicht von seinen Zeitgenossen, die ebenfalls 
mit dem Ziel auf eine Studienreise ins Ausland gingen, 
die modernen bürgerlichen Gesellschaften kennenzuler
nen, deren Verfassungen, Institutionen und das Leben 
der verschiedenen gesellschaften Schichten zu stu
dieren. Für sie waren die westlichen Staaten — Frank
reich, England, die deutschen Staaten und besonders 
der führende Staat des anderen Kontinens, Amerika — 
die Musterstaaten der bürgerlichen Demokratie. Auf 
ihren Reisen suchten sie in diesen Staaten all das, was 
man auf die spezifischen ungarischen Verhältnisse an
wenden konnte: jene Prinzipien, Methoden und Insti
tutionen wollten sie kennenlernen und in ihren Schrif
ten popularisieren, die bei der bürgerlichen Umwand
lung Ungarns helfen, sie beschleunigen und reibungslos 
machen sollten. Zahlreiche bedeutende Persönlichkei
ten der revolutionären Generation von 1848 bereiste in 
diesen Jahren die westliche Welt: László Szalay, Berta
lan Szemére und viele andere. 

Reguly bereiste seinen ursprünglichen Plan entspre
chend zuerst die Tschechei und Kähren, dann Öster
reich und fuhr dann über Bayern nach Sachsen und von 
dort nach Preußen. Seine Fahrten führte er in mehreren 
Abschnittes war Preßburg—Prag, die des zweiten Prag— 
Dresden und die des dritten Dresden—Berlin. Beim 
vierten Abschnitt suchte er die Seebadeorte Pommerns 
auf. Über seine Fahrt führte er von Anfang an Tage
buch, aber seine Reisebeschreibungen und Reisenotizen 
sind nicht erhalten geblieben. In der Handschriften
sammlung der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften und in der Denkmalsbibliothek „Antal Re
guly" (Zirc, Komitat Veszprém) werden jedoch mehre
re Briefe von Reguly aufbewahrt. Diese Briefe, die er 
seinen Eltern schrieb, berichten mehr oder weniger 
ausführlich über seine Reise. Der Autor faßt mit ihrer 
Hilfe die Reisen von Reguly im Jahre 1839 zusammen. 

Antal Reguly änderte seinen ursprünglichen Plan — 
der Besuch ausschließlich Deutschlands und Rückkehr 
Anfang November — schon im vierten Abschnitt sei
ner Reise. Er entschloß sich, noch eine kleinere, etwa 
anderthalb Monate dauernde Reise in Dänemark, Schwe

den und Rußland zu unternehmen. Seine Wahl war 
nicht zufällig: infolge seiner Studien war schon vor 
Jahren sein Intéressée an der Geschichte und Gegen
wart Skandinaviens geweckt worden. Jetzt wollte er 
diese Länder näher kennenlernen, besonders Finnland. 

Bisher lebte in der wissenschaftlichen Meinung Un
garns in Bezug auf den Beginn der Laufbahn Regulys 
die allgemeine Ansicht am stärksten, daß der junge 
Reisende die Erforschung der finnisch—ungarischen 
Sprachverwandtschaft von Anfang an in sein Prog
ramm aufgenommen hatte und entsprechend diesem 
Plan in die baltischen Staaten reistea. Aus den Briefen 
Regulys, von denen der Autor drei Briefe als Ergän
zung dieser Arbeit veröffentlicht, geht deutlich hervor, 
daß Reguly im Sommer 1839, zu Beginn seiner Reise, 
kein festgelegtes Programm besaß. Zum Nachweis der 
Verwandtschaft zwischen den finnischen und der unga
rischen Sprache und zur ethnographischen und anthro
pologischen Untersuchung der mit den Ungarn ver
wandten Völkern des Wolgagebietes und Westsibiriens 
entschloß er sich erst in Schweden, nachdem er in 
Stockholm den finnischen Bibliothekar Arvidson ge
troffen hatte, mit dem er gemeinsam die vergleichende 
Untersuchung der ungarischen und der finnischen Spra
che begann. Reguly war von da an bewußt bestrebt, 
eine entsprechende theoretische (philologische, histo
rische, ethnographische, anthropologische) Vorbildung 
zu erlangen, um danach — seinen Ausflug zu einer wis
senschaftlichen Expedition ändernd — seine prakti
schen Forschungen beginnen zu können. Es gelang ihm, 
diese große Unternehmung zu erfüllen, jedoch nicht in 
einigen Monaten, sondern in einigen Jahren, zwischen 
1839 und 1846, und zwar mit aktiver Unterstützung der 
ungarischen Akademie. 

Die einführende Studie verfolgt mit der Analyse der 
brieflichen Berichterstattungen Regulys jenen Prozeß, 
während dessen sich das nationale Sendungsbewußtsein 
des jungen Forschers herausbildete, verfestigte und 
sein wissenschaftliches Programm sich abzeichnete. Das 
Wesen dieses Programms war, daß Reguly mit philolo
gischen und ethnologischen Methoden versuchte, Ant
wort auf die Fragen der Prähistorie Ungarns zu suchen. 
(Später, in den 50iger Jahren des 19. Jahrhunderts , 
wendete sich sein Interesse immer mehr der Anthropo
logie zu.) 

Die weiteren Stationen seiner wissenschaftlichen For
schungen und seiner Laufbahn sowie sein gesamtes Le
benswerk werden die weiteren Forschungen aufdecken. 
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TORÖCSIK ZOLTÁN 

ADALÉKOK 
A TAPOLCAI NÉPISKOLAI OKTATÁS 

TÖRTÉNETÉHEZ, I. 
(XIV—XVI. SZAZAD) 

Veszprém megye 1982. évi pedagógusnapi rendezvé
nyeinek záróakkordjaként, június 7-én nyílott meg Ta
polcán a népiskolai oktatás történetének emlékeit gyűj
tő, azokat fel is dolgozó és bemutató új megyei mú
zeumi kiállítóhely, a Pedagógiai Gyűjtemény. A Veszp
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság által itt rendezett 
Séta egy régi iskolában с állandó és a Váth János idő
szaki emlékkiállítást Navracsics Tibor, a Megyei Ta
nács V. B. művelődésügyi osztályának vezetője nyitotta 
meg, nagyszámú érdeklődő előtt. 

Előzményként röviden az alábbiakat mondhatjuk el: 
a népiskolai oktatás tárgyi és dokumentációs anyagá
nak összegyűjtésére a Tapolcai Batsányi János Gimná
zium és a Művelődési Központ Helytörténeti Köre által 
indított kezdeményezés hamarosan kiszélesedett: a Ma
gyar Pedagógiai Társaság Megyei Tagozata megyénk 
valamennyi iskolájához felhívást intézett, s megkezdte 
a közel- és régmúlt iskolai emlékeinek szisztematikus 
összegyűjtését, ugyanakkor 1979-ben a Keszthelyi Bala
toni Múzeum jelentős könyvtári anyaggal, 1980-ban 
pedig a Veszprémi Bakonyi Múzeum tárgyi emlékekkel 
gazdagította a már egyébként szépszámú gyűjteményt. 

A Tapolcai Városi Tanács vezetői nemcsak megértő, 
de bőkezű mecénásként biztosítottak végleges és meg
nyugtató helyet az egyre növekvő, s mindinkább be
mutatásra kívánkozó gyűjteményi anyag számára az ún. 
Kántorház épületében. A város központjában, a tó felett 
emelkedő Templom-dombon XVIII. században épült, 
XIX. század elején átépített iskolaépületet — 1884-től 
kántortanítói lakást — a VTVB Városgazdálkodási Üze
me újította fel, jórészt társadalmi munkában. A műkö
dés személyi és tárgyi feltételeit ugyancsak a Városi 
Tanács biztosította, a Gyűjtemény — melynek gyűjtő
köre a történeten túl a néprajzra is kiterjed — szakmai 
felügyeletét a Megyei Múzeumi Igazgatóság látja el. 

A tapolcai iskoláról ez eddig első és hiteles, 
írott emlékkel 1550-ből rendelkezünk. Az Egy
háztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás 
korából c. sorozat V. kötete az Országos Levéltár 
Eccles. Cameral. fasc. 19. Nr. 41. dokumentuma 
(Regestum de plebanis Episcopatus Vesprimiensis 
dyochesianis)1 alapján az alábbiakat közli a zalai 
főesperességhez tartozó Tapolcáról, úgy is, mint 
a nevét viselő esperesi kerület (vicaria) székhe
lyéről: ,,Secunda vicaria Thapolcha. Thapolcha, 
dominus Anthonius vicearchidiaconus. Ibidem 
Benedictus rector altaris. Hic alias fuit schola 
particularia (!) sed modo vacat."2 

Témánkat érintően elsősorban a feljegyzés 
utolsó mondata — ,,Itt korábban partikuláris 
(elemi) iskola volt, de most üres (megszűnt)" — 
érdemel figyelmet. 

Tisztelettel ajánlja a szerző a tapolcai 2. sz. Álta
lános Iskola tantestületének az iskola íennállásá-
nak (1884—1984) 100. évfordulója alkalmából. 

Egyrészt bizonyítja, hogy Tapolcán már a XVI. 
század első felében iskola létezett, ugyanakkor 
fontos adaléka nemcsak a szűkebb értelemben 
vett XVI. századi várostörténetnek, de a Mohács 
után győztes török 30-as évektől felerősödő Bala
ton-felvidéki pusztításainak is. Ezt egyébként 
éppen a tárgyalt összeírás igazolja: a tapolcai es
peresi kerülethez tartozó 22 plébániás helység 
közül ekkor már nem volt plébános 16 helység
ben, három helység pedig teljesen néptelen (,,pe-
nitus déserta").3 A leveldi (városlődi) karthau
ziak birtokában levő Tapolcán ez idő tájt leját
szódó eseményekre utal az elhagyott portákat 
említő 1542. évi dikális összeírás is.4 Végezetül 
az idézett mondat stilisztikai megközelítésben 
időben is láttatja velünk a tapolcai iskola sorsá
nak alakulását (alias = más időben, korábban, 
egykor, nemrégen; fuit = volt; modo —- éppen 
most, kevéssel ezelőtt). 

Vizsgálódásainkat a tapolcai esperesi kerület 
határain túlra is kiterjesztve, az említett plébá
niajegyzék még egy vonatkozásban jelentős szá
munkra. Arról van szó, hogy az 1550-ben összeírt 
zalai főesperesség 8 esperesi kerületéhez tartozó 
közel kétszáz plébániás helysége közül csupán 
három helység iskoláját (Tapolca és Kapornak: 
schola particularis, valamint Egerszeg: schola 
mediocris) említik meg az összeírok. Ennek oka 
nyilván nem abban keresendő, hogy ekkor — 
illetőleg az összeírást megelőzően — a zalai fő
esperesség területén nem volt több iskola; sokkal 
inkább abban, hogy jelentőségüknél — avagy: 
korábbi jelentőségüknél — fogva csupán e három 
helység iskoláját tartotta említésre érdemleges
nek az egyébként korántsem iskolákat célzó egy
házi összeírás. 

Ha az elmondottak igazak, úgy az 1550-ben fel
jegyzett tapolcai iskola összeírást megelőző múlt
ját is fel kell tételeznünk. Valójában csak a fel
tételezésre szorítkozhatunk, mert a XVI. századot 
megelőzően az iskola tényleges létére vonatkozó 
írásos dokumentumot — legalábbis ez eddig — 
nem ismerünk. A település történeti fejlődésének 
ismeretében és bizonyos közvetett, később rész
letesen is tárgyalandó adatok birtokában azonban 
jogosnak érezzük azon hipotézisünket, hogy a tö
rök hódítást megelőzően, a környező falusi és 
mezővárosi iskolákkal való összevetésben Tapol
cán egyféle, a maga idejében jelentős iskolának 
kellett léteznie. 
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í. ábra. A tapolcai Pedagógiai Gyűjtemény épülete 1983-ban 
1. fig. The building of the Tapolca Pedagogical Collection in 1983 

Tapolca5 egyházát elsőként 1272-ben említi egy ok
levél (ZO. I. 69., CSÁNKI 1897. 25., BÊKEFI 1907. 181.). 
Nem tudjuk azonban, hogy itt a jelenleg is álló Boldog
ságos Szűznek szentelt parochiális egyházról van-e szó, 
ugyanis az oklevél a templom patrocíniumát nem neve
zi meg. Mivel az oklevél ide vonatkozó része legkésőbb 
is az 1217-es állapotokat tükrözi (Turul comes részvé
tele II. Endre szentföldi hadjáratában), feltételezhető 
az is, hogy az itt említett „ecclesia" alatt az ekkor még 
működő centrális templomot, a település tengelyét kép
ző „római út" mentén, a sümegi és keszthelyi utak ke
reszteződésének közelében épült Szent Miklós-(plébá-
nia?)templomot kell értenünk (vö. VPL. A. 8/2. Visi-

tationes Canonicae Districtus Tapolczensis 1745. 11., 
valamint RÓMER Flóris kéziratos útinaplója alapján: 
MRT. I. 49/3. 160.). A leírt körülmények ( septem 
mansiones vinidatorum, terrain ad quatuor aratra sub 
monte Hygmogos inter fluviolum et villám adiacentem, 
cum septem vineis et duobus molendinis subtus eccle-
siam de Topulcha . . . " — ZO. I. 69.) ráadásul arra is 
következtetni engednek, hogy — Turul comes birtok
fekvésének ismeretében — itt esetleg a Szent György-
hegyen épült, s ekkor már működő Szent György-plébá
niatemplomról van szó (vö. többek között: VPL. Docu
menta Episcopalia Tapolca 2 (1414)., VPL. Documenta 
Episcopalia Tapolca 4 (1422).). Az elmondottak ellenére 
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hajlunk arra a feltevésre, hogy itt az egyházmegye leg
szebb templomának tartott, s eredetileg talán nemzetsé
gi templomnak épült Boldogságos Szűz plébániaegyhá
zát lássuk, amelyről azonban az első hiteles említés 
csak 1280-ból származik ( , , . . . sollempnissimam uni
verse nostre dyocesis plébániám . . ." — GUTHEIL 
1977. 239., HOLUB 1933. 862.), ezt követően pedig 1290-
böl (,,... ecclesie beaté virginis de Thaplicha . . . " — 
ZO. I. 99., CSÁNKI 1897. 25., BÉKEFI 1907. 181.). Az itt 
felvetett kérdésekre a Veszprémi Bakonyi Múzeum 
1984—85-re tervezett tapolca-templom-dombi feltárása 
megadhatja talán majd a választ. A későbbiekhez is 
csatlakozva még annyit, hogy pontos adataink műem
léki falkutatások hiányában a tapolcai plébániatemplom 
építési periódusairól ugyan nincsenek, véleményünk 
szerint a jelenlegi, a nyolcszög három oldalával záródó 
gótikus szentély a XIV. század utolsó negyedében épül
hetett, témánkat érintően is sokat mondóan: a mezővá
rosi fejlődéssel együtt járó „templombővítések idősza
kában" (vő. ENTZ 1971. 64—66.). Ekkor — illetőleg 
közvetlenül az építkezést követően — készülhettek a 
szentélyen és a korabeli déli bejárat mellett ma is lát
ható külső freskóábrázolások. A XIII . századi plébánia
templomot azért is fontos helyileg meghatároznunk, 
mert döntő lehet az egykorú piac- vagy vásártér helyé
nek — mint korai településközpontnak — lokalizálásá
ban. Mivel ezt ma hajlunk a már említett „római út" 
kereszteződésének és a Szent Miklós-templomnak köze
lébe helyezni, felmerül annak lehetősége, hogy az Ár
pád-kori Tapolcán két településmaggal kell számol
nunk: az előzőn kívül a másik a templom-dombi Bol
dogságos Szűz plébániatemploma és közvetlen környé
ke lehetett, amelyet megkülönböztetésül birtokosa és a 
templom kegyura neve után Turultapolcának neveztek 
(1327: ,, . . . Paulus sacerdos de Turulthapolcha . . . " — 
ZO. I. 203.). 

A tapolcai vásárvámmal — ezzel egyidőben mint vá
sároshellyel — ugyancsak az 1272-es oklevélben talál
kozunk először (,,... ac dimidietate tributi tori de 
eadem . . . " — ZO. í. 69., CSÁNKI, 1897. 25., HOLUB, 
1933. 860.), majd ezt követően 1290-ben (ZO. I. 100., 
CSÁNKI, 1897. 25., BÉKEFI, 1907. 182.). Kedvező fek
vésénél fogva nem kétséges, hogy a település jelentős 
vámhely lehetett, bár HOLUB József nem ismeri vám
helyként (HOLUB, 1917.}. Ennek ellentmondanak az 
okleveles adatok (1328: FEJÉR, VIII/4. 651., MÁ-
LYUSZ, 1953. 177., 1343: FEJÉR, IX/7. 91., HÁLYUSZ, 
1953. 177., 1378: CSÁNKI, 1897. 26., 1404: ZSO. II/l. 
369.). GLÄSER Lajos „Tapolca város vámjáról" ír 

(GLÄSER, 1929. 145.), sőt feltételez egy Díszei és Ra-
poska közötti áhítat is, amely éppen a tapolcai vám
helyet hívatott kikerülni {GLÁSER, 1929. 280—281.). A 
tapolcai vásárokon (1332: Veszpr. reg. 102., 1389: VPL. 
Kézi in comitatu Zaladiensi 6., 1427: PRT. VIII. 464., 
1466: VPL. Gyulakeszi, 39.) elsősorban a környék mező
gazdasági és kézművesipari termékei cseréltek gazdát, 
de nagyon valószínű, hogy megfordultak itt a külföld 
kereskedői is (vö. GEDAI, 1983. 65—69.). Ez utóbbinak 
potenciális lehetőséget adtak a településre befutó jelen
tős útvonalak, amelyek már korábban is elsődleges 
szerepet játszhattak — az ősidők óta ismert melegvizű 
forráson kívül — Tapolca kialakulásában, majd XIV— 
XV. századi rohamos fejlődésében (HOLUB, 1929. 214., 
NAGY, 1934. 14—15., KOGUTOWICZ, I. 303.). Különö
sen gyakran találkozunk a korabeli forrásokban a Vá-
sárosut nevével (1274: RÓMER, 1865. 109., 1344: ZO. I. 
417—418., 1360: ZO. I. 609., 1422: VPL. Documenta 
Episcopalia Tapolca 4.). A tapolcai hetivásár és tör
vényszék (sedria) napja szerdán volt (HOLUB, 1929. 
222.). Az kétséges, hogy itt a XV. században esetleg 
harmincadhely lett volna, annak ellenére, hogy egy 
1442-ben kelt oklevélben szerepel Stephanus Harun-
chados de Tapocza neve (MREV. III. 118—119., HO
LUB, 1933. 862.). Azt viszont, hogy Tapolcán a XV. szá
zad második felében — s talán a XVI. század elpö év
tizedeiben is — királyi sókamara működött, több adat 
is igazolja (1459: ,, . . . cameras nostras Thapolcza, Ко
роток et Zenthbalas..." — ZO. II. 575., CSÁNKI, 
1897. 26., BÉKEFI, 1907. 288., 1466: HOLUB, 1933. 862., 
1470: ,, . . . nobilem Thomam magistrum salium re-
galium et vicecamerarium in oppido Thapolcza . . . " — 
ZO. II. 592.). Ezzel egy időben lett a királyi kamara
haszna beszedésének egyik központja, cultellusa (1442: 
HOLUB, 1929. 284.), nyilván annak köszönhetően, hogy 
itt működött az egyházi tizedszedést szolgáló szervezet 
egyik központja is (1446: ,,Cultellus Thapolczakees" — 
CSÁNKI, 1897. 26., BÉKEFI, 1907. 182., HOLUB, 1929. 
377., 1450: VPL. Decimae Eppales 26.). A veszprémi 
egyházmegyén belül játszott egyféle központi szerepét 
jelzi, hogy a XIV. század első felétől — talán /333-tól 
— a zalai föesperesség egyik vicariátusa (esperesi szék
helye) itt alakult ki (1333: MREV. II. 72., BÉKEFI, 1907. 
182., HOLUB, 1933. 863.), de már korábbról is vannak 
adataink a tapolcai kerület espereséről (1317: ,, . . . Bla-
sius Vice-Archidiaconus de Thapolcza . . . " — LEY, 
1905. 24/6., 25/5.). 1472-Ъеп — valószínű, említett jog
állásával összefüggésben — alespereséről olvashatunk 
(HOLUB, 1929. 353.). A környéken egyre jelentősebbé 
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váló, mezővárosi fejlődésnek indult település tekinté
lyes számú lakosságát is jelzi, hogy papja 1334-ben het
venhat széles és harminckét kis dénárt fizet pápai tized 
fejében (MREV. II. 74., BÉKEFI, 1907. 182.). 

Az eddig elmondottak mellett és azokkal párhuzamo
san okleveleinkben jól nyomon követhető Tapolca Zala 
vármegyében betöltött közigazgatási-igazságszolgálta
tási központtá fejlődésének XIV—XV. századi útvonala 
is. A XIV. század 30-as éveitől kezdődően a nemesi 
közgyűlések (generalis congregatio) egyik állandósult 
székhelye lesz, ahol „királyi meghagyásból és királyi 
tekintéllyel" gyakran a nádor bíráskodott. Ugyanitt ön
állósodik később — immáron a Zala folyótól keletre 
eső részek központjaként — a tapolcai sedria (sedes 
judiciaria, törvényszéki hely) is. (Szétválasztás nélkül, 
a leginkább elérhető források feltüntetésével: 1331: ZO. 
I. 256., 1332: Veszpr. reg. 99., 104., 1334: Veszpr. reg. 
107., 110., 1335: ZO. I. 308., 1338: ZO. I. 369., 1342: 
Veszpr. reg. 142., 1348: ZO. I. 476., 1353: ZO. I. 539., 
1358: ZO. I. 587., 1361: НОШВ, 1929. 211., 1363: HO-
LUB, 1929. 203., 1374: ZO. II. 115., 1377: ZO. II. 149., 
1378: Veszpr. reg. 282., 1382: ZO. II. 186., 1387: ZSO. I. 
36., 1389: ZSO. I. 118., 1407: ZO. II. 329., 1410: ZO. II. 
367., 1418: HOLUB, 1929. 215., 1420: ZO. II. 421., 1427: 
PRT. VIII. 464., 1464: HOLUB, 1929. 207., 1478: HO
LUB, 1929. 215., 1479: PRT. X. 673., 1482: ZO. II. 622., 
1485: CSÁNKI, 1897. 26., 1497: „Sedes Comitatus Zala-
diensis Thapolcha" — CSÁNKI, 1897. 26.). 

Az eddig elmondottakból is természetszerűleg követ
kezik, hogy Tapolcát már /378-ban oppidumnak (mező
városnak) nevezi Nagy Lajos király lövöldi karthauzi 
kolostort alapító levele (,,... пес non unum oppidum 
nostrum prope lacum Platase Tapolcha vocatum . . . " — 
FEJÉR, IX/5. 241., RUPP, I. 303., DEDEK, 1889. 140., 
MAKAY, 1913. 93.), s ezzel a megjelöléssel a következő 
évszázadban is gyakran találkozunk (többek között: 
1421: MREV, IV. 403., HOLUB, 1933. 862., 1448: ZO. II. 
536., 538., CSÁNKI, 1897. 26., HOLUB, 1933. 862., 1469: 
CSÁNKI, 1897. 26., 1470: ZO. II. 592., GLÄSER, 1929. 
260.). Tapolcai hospesekről a XIV. század közepéről ér
tesülünk (1353: Veszpr. reg. 181.), „cíviseiről" pedig a 
következő évszázadban olvashatunk (1449: ,, . . . Geor-
gius Kakas civis . . . de Tapolcza . . . " — DEDEK, 1889. 
211., 1460: „Cives de Tapolcza" — CSÁNKI, 1897. 26.). 

A település birtokosairól röviden az alábbiakat tud
juk elmondani: bár okleveles adataink nincsenek, való
színűnek tűnik, hogy Tapolca a XIII. század legelejéig 
királyi birtok lehetett, s II. Endre adományozhatta el 
1217 előtt Turul comesnek. Utolsó világi földesuráról 
ШО-ból van adatunk (FEJÉR, IX/7. 730., PRT X. 31., 
139., MAKAY, 1913. 120.). Ezt követően — talán Károly 
Róbert trónra lépése időszakának pártharcaival kapcso
latosan — rövid időre ismét királyi birtok lesz, majd 
í347-ben Nagy Lajos király a lövöldi karthauzi szerze
teseknek adományozza (Veszpr. reg. 164.), s azok birto
kában is marad /554-ig (DEDEK, 1889. 212.). Ekkor — a 
már török által feldúlt mezővárost — a veszprémi püs
pök veszi bérbe, később annak birtokosa lesz (DEDEK, 
1889. 214.). 

Ügy érezzük, hogy a csupán dióhéjban elmon
dottak részletezés nélkül is jól vázolják előttünk 
a XIV—XV. század egy jelentős mezővárosának 
a maga specifikumaival is tipikus fejlődési útját. 
A Balaton-felvidék fontos közlekedési-kereske
delmi útjai mentén települt, központi fekvésű 
Tapolcán potenciálisan tulajdonképpen már az 
előző évszázadban adottak a városiasodás felté
telei7: a kereskedelem, a kézművesipar és az itt 
domináns szerepet játszó szőlőművelés és borter
melés* amelyek együttesen, az Anjouk korában 
fellendülő árutermelésbe való fokozott bekapcso
lódás révén nyitják meg a XIV. század első felé

ben—közepe táján a település jobbágyi jogálla
potú mezővárossá (helyesebben: „kisvárossá"9) 
fejlődésének lehetőségét, majd ennek — bizo
nyos városi funkciók ellátásán is keresztül10 — 
XV. század közepi kiteljesedését. 

Ha igazak BÉKEFI Rémig sorai: ,, . . . a XIV. és 
XV. században a falusi plébániai székhelyeken 
országszerte volt iskola. Az egyházi szervezettel 
kapcsolatos intézmények ugyanis lényegileg az 
egész országban azonosak voltak. Ha tehát a több 
falusi plébániai székhelyen tényleg látunk isko
lát, akkor tévedés nélkül kimondhatjuk, hogy a 
falusi plébániai székhelyek másutt sem voltak 
iskola né lkül" ," úgy különösen igazak lehetnek 
azok a fentiekben ugyan csak csomópontjaiban 
vázolt, de a dinamikus mezővárosi fejlődést így 
is láttató XIV—XV. századi Tapolca esetében. 
BÉKEFI soraival egyébként napjaink kutatása is 
egyetért; MÉSZÁROS István az elmondottakat 
úgy bővíti ki, hogy azokból a korabeli iskolatí
pus is jól kivehető: ,, . . . valószínűleg minden 
nagyobb mezővárosunkban volt városi-plébániai 
iskola (kiemelés tőlem — T. Z.) és olyan faluban, 
amely plébániás hely volt, működött falusi plé
bániai iskola".12 Ugyanitt még a következőket 
olvashatjuk: ,,A 15. század folyamán a nagyobb 
jobbágyfalvak sorra mezővárosokká váltak . . . 
A tehetősebb mezővárosok plébániai iskolái en
nek következtében a szabad királyi városokban 
levő városi-plébániai iskolák fejlődési útját kö
vették a 15. században, szervezetük, tananyaguk, 
belső életük azokéhoz vált hasonlóvá."1 3 Nos, ezt 
a mezővárosi plébániai iskolát keressük mi a 
XIV—XV. századi Tapolcán, feltételezve eddigi 
adataink alapján is azt, hogy a piac kiszélesedése 
és a jelentős kereskedelmi forgalom, nemkevésbé 
az itt állandósult sedria, amely közigazgatási
igazságszolgáltatási központtá emelte Tapolcát, 
írni-olvasni tudó, mi több, a számolás alapjait is 
ismerő embereket követelt, ezeknek képzését 
pedig csak a mezőváros plébániájához tartozó is
kolatípus biztosíthatta. Ennek további indirekt 
bizonyítékait a külföldi egyetemeken tanult, név 
szerint is ismert, Tapolcáról elkerült diákok sorá
val folytatjuk, esetükben feltételezve azt a kézen
fekvőnek tűnő tényt, hogy egyetemi tanulmá
nyaikhoz szükséges legelemibb ismereteiket nyil
ván szülővárosuk iskolájában szerezhették meg. 

Kezdjük a sort a kétségtelen Zala megyei Ta
polcáról származott, bécsi egyetemen tanult Tapol
cai Bertalannal (Bartholomeus de Thapolcha),u 

akinek Í3ő5-ből származó becses magyarországi 
oklevélformula-gyűjteményéről, s magáról az 
összeállítóról FEJÉRPATAKI László az alábbiakat 
írja: ,,Az oklevél-gyűjtemény e Dunántúli, a 
veszprémi dioecesisre vonatkozó adatai abban 
lelik magyarázatukat, hogy összeállítójuk szintén 
e dioecesisből, a zalamegyei Tapolczából vette 
származását; s gyűjteményébe oly darabokat vett 
föl, melyekhez Tapolcza vidékén könnyen hozzá
férhetett",15 majd így folytatja: ,,Ismeretes, hogy 
az Árpádok korából teljes formulagyűjtemény 
nem maradt reánk . . . azon körülmény is, hogy 
bennök bírjuk az Árpádok korához eddig legköze
lebb eső formuláinknak — igaz — kis terjedelmű 
sorozatát, a gyűjtemény értékét emeli előttünk 
annyival is inkább, mert azok valósággal létezett 
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3. ábra. Tapolcai Bertalan kézírása 1385-böl (Fejérpatakv nyomán) („Explicit computus manuális metricus per manus 
cuiusdam studentis de Thapolcha anno domini M°. CCC °. LXXX °. guinto, in vigília beaté Marie virginis in Augusto 

19° kalendas.") 
3. fig. The 1385 Tapolca Bertalan manuscript (after Fejerpataky) („Explicit computus manuális metricus per manus 
cuiusdam studentis de Thapolcha anno domini M°.CCC °. LXXX m . guinto, in vigília beaté Marie virginis in Augusto 

19° kalendas.") 

oklevelekről készültek és valóban megtörtént jog
esetekről szólnak."16 Ugyancsak a bécsi egye
tem17 tanulói voltak még e században Paulus de To-
polcza és Gregorius de Topolcza (1383), valamint 
Franciscus de Tapulcza (1393).]* Ez utóbbiak egy
ben azt is igazolják, hogy Tapolcai Bertalan külföl
dön végzett egyetemi tanulmányait nem lehet 
egyedülálló és elszigetelt jelenségnek tekinteni 
a település XIV. század végi történetében, hisz 
adataink szerint rajta kívül egy időben, de leg
alábbis szűk időmetszetben még három, Tapolcá
ról elkerült — s feltételezhetően egyféle előkép
zettséggel rendelkező19 — külföldön egyetemet 
végző tanulóról tudunk. Ez pedig nemcsak a szű
kebb értelemben vett település XIV. századi jogi 
helyzetének és funkciójának megítélésében fon
tos kritérium,2 0 de országos kitekintésben is fi
gyelemre méltó jelenség. 

Az elmondottakat még inkább alátámasztja, 
hogy a következő, XV. századból is több olyan 
adattal rendelkezünk, amelyek tapolcai szárma
zású, nagyobbrészt külföldi egyetemen tanult 
„értelmiségire" vonatkoznak. Ugyancsak a bécsi 
egyetem matrikulái őrizték meg számunkra Jo
hannes de Tapocza nevét í423-ból,21 aki feltéte
lezhetően azonos ugyanazzal a Johannes de Ta-
polczával, akit ugyan még í425-ben is a bölcsé
szeti kar tanulói között találunk, de aki 1428-ban 
már magisteri fokozatot szerzett.22 Ez akkor a 

bölcsészeti karon elérhető legmagasabb tudomá
nyos fokozat volt,23 a cím viselőjének pedig az 
egyetemen tanárként is működnie kellett. S való
jában: Tapolcai Jánost ott találjuk a bécsi egye
tem bölcsészeti karának tanárai között az utóbb 
említett évben, í428-ban.24 Kevéssel később érte
sülünk egy másik Johannes de Tapolczáról, aki 
í434-ben ugyanitt a bölcsészeti kar vizsgálója,25 

í435-ben pedig már a kar tanácsosai között ír
nak róla.26 Az elmondottak alapján vele nyilván 
nem azonosítható az az — immáron harmadik — 
Johannes de Tapolcza, akit a bölcsészeti kar hall
gatói között jegyeztek fel í436-ban.27 Talán egyi-
kőjükben ugyanazt az egyházi jogtudor Tapolcai 
Jánost kell látnunk, aki N57-ben már a váradi 
káptalan prépostjaként szerepel.28 Az utóbb emlí
tettekkel ugyancsak Bécsben tanult Demetrius de 
Tapolcza 7435-ben,29 majd öt követően Bartholo
mew de Tapolcza 1446-ban.30 A század utolsó 
évtizedében a „scholaris" Blasíus de Tapolcza ne
vét lelhetjük fel a bécsi egyetem magyar nemze
tének anyakönyvében 1491 -ben,31 aki ekkor a be
jegyzés tanúsága szerint 8 bécsi dénár beiratko
zási illetéket fizetett. 

A XV. század közepén tanult kánonjogot az 
itáliai Pádua egyetemén Tapolcai Lukács (Luca de 
Tapolcza), aki a fennmaradt jegyzőkönyv bizony
sága szerint három másik honfitársával részt vesz 
Í445. július í5-én az ugyancsak magyar „Johan-
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nés filius Clementis de Nagsarlo de Hungária" 
vizsgáján.'2 Arról nincs tudomásunk, hogy ömaga 
doktorátust szerzett volna az egyetemen, de ezt 
az elmondottak alapján is joggal feltételezzük. 
Konkrét adataink ugyan nincsenek, mégis feltét
len magasabb iskolai végzettséget kell tulajdoní
tanunk Tapolcai Albertnek (Albertus de Tapol-

cza), a veszprémi egyházmegyéből elszármazott 
klerikusnak, akinek nevét később a szepességi 
Daróc Szent Antal lovagrendjének egy 1483-bó\ 
fennmaradt dokumentuma őrizte meg számunk
ra.33 Ugyanő később az itteni antoniták parancs
noka (perjele) lett,34 pecsétjét 7507-ből ismer
jük.35 Nem járhatunk messze az igazságtól, ha 

ШШЖ 
4. ábra. Tapolcai Albert pecsétje 1507-böl (OL. DL. 21676) 

4. fig. The 1507 Tapolca Albert seal (OL. DL. 21676) 
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hozzá hasonlatosan Tapolcai Gergelynek (Gre-
gorius de Tapolcza), a lövöldi karthauzi kolostor 
í458-ban említett officiálisának"' is egyféle ma
gasabb iskolai végzettséget tulajdonítunk. 

Fentebb már felhívtuk a figyelmet arra, hogy 
milyen jelentősége lehet a külföldön egyetemet 
végzett vagy végző hallgatók számának egy-egy 
XIV—XV. századi ,.oppidum" vagy ,,civitas" 
funkciójának és jogi helyzetének megítélésé
ben.37 Következésképp az általunk is vizsgált te
lepülés esetében a fenti, akárcsak számszerűen 
figyelembe vett, a 100 éves intervallumot éppen 
hogy átlépő adatok nyilván egyféle irányjelző 
szerepét játszhatják nemcsak a számunkra most 
elsődlegesen fontos, feltételezett XIV—XV. szá
zadi tapolcai iskola létének bizonyításában, de — 
különösen a korabeli Zala megye sajátos mező
városi és városi fejlődésének ismeretében — azt 
jóval meghaladóan is: felhívhatják a figyelmet — 
rövid történeti összefoglalónkban érintett ada
tainkkal párhuzamba állítottan — az ,,oppidum" 
Tapolca ez eddig érdemileg még nem értékelt, 
Mohács előtti két évszázadának jelentőségére, a 
közvetlen környékén, illetőleg a ,,Zala folyótól 
keletre eső részeken",M ezzel együtt a Balaton
felvidéken betöltött egyféle központi szerepére. 

A Tapolcáról külföldi egyetemre került tanu
lók számának jelentőségét nyilván nem csökkent
hetik — ellenkezőleg, objektív mérceként is szol
gálnak — azok az ugyancsak számszerű adatok, 
amelyek a külföldi felsőfokú iskolázás országos 
adatait jelzik az általunk vizsgált időszakban. 
Ezekről BARTA István a következőket írja: 
,, . . . a bécsi egyetem magyarországi tanulóinak 
a számát a mohácsi vésztől visszafelé számított 
másfél évszázad alatt körülbelül hétezerre tehet
jük". i 9 A páduai és ferrarai egyetemeket látogató 
magyarokról pedig ugyanitt az alábbiakat olvas
hatjuk: ,,A Mohács előtti évszázadban mindket
tőn, de különösen a padovain több száz magyar
országi tanuló nevét ismerjük, köztük a humaniz
mus sok kiváló képviselőjéét is."40 

FRAKNÓI Vilmos már többször idézett tanul
mányának41 megjelenése után és alapján, a XIV. 
század végi—XV. század eleji Tapolcáról elke
rült, nagyszámú, külföldi egyetemen tanult diák
ra egyébként elsőként a szomszédos Sümeg reál
iskolájának nagynevű igazgatója, ÁDÁM Iván 
figyelt fel: ,,A tizenötödik század közepéről ol
vassuk, hogy Magyarország ifjúsága tekintélyes 
mennyiségben látogatja a bécsi egyetemet, és 
hogy magából Zalából több mint 50 tanuló és ta
nár van lejegyezve az illető matrikulában. Nagy 
számban látjuk képviselve az ifjúságot Tapolczá-
ról, Keszthelyről és Zákányról, de van Szigliget
ből, Koppánból, Szepetnekből, Szentkirály-Sza
badjából, Hegymagas, Szentgyörgyvár, Szent-
Lászlóból és Sümeghböl is."42 Ugyanitt lábjegy
zetben hozzáteszi: „Nem biztos, mennyi ezek kö
zül a zalai Tapolcza."45 

ÁDÁM Iván megjegyzését magunk is megszív
lelendőnek tartottuk munkánk során, s ha teljes 
bizonyossággal nem is állíthatjuk, az előadott 
körülmények alapján fenntartjuk annak nagy 
valószínűségét, hogy valamennyi, fentebb felho
zott adatunk a Zala megyei Tapolcáról elszárma
zott tanulót vagy tanárt takar. Adatainkat ille

tően a történeti Magyarországról ez idő tájt is
mert Tapolca vagy a rokonítható elnevezésű tele
pülések közül — Tapolcsányon (Nyitra vm.) kí
vül, amelynek okleveles adatai azonban különö
sebb gond nélkül elválaszthatók a zalai Tapolcá
tól — elsősorban nyilván a XII I . századi alapí
tású bencés apátsággal rendelkező, Miskolc mel
letti Tapolca jöhetne számításba, erről azonban 
tudjuk, hogy éppen a vizsgált időszakból, a 
XIV—XV. század fordulójáról nem maradt fenn 
semmiféle adat,44 bár korábban működött itt is
kola.4 ' KUBINYI András is osztja azt a véle
ményt, hogy az itt felhozott külföldi egyetemen 
tanuló hallgatók Tapolca mezővárosából kerül
hettek ki.40 Az elmondottak után az sem tűnhet 
paradoxnak, hogy a címben megadott témánkkal 
— a népoktatással — látszólag ellentétben a kül
földön tanult egyetemi hallgatóknak itt viszony
lag bő teret szántunk, de egyrészt a munkánk 
végső célját szolgáló indirekt bizonyítási mód
szer ezt megkívánta, másrészt pedig — ez irányú 
alapos kutatásaink ellenére — meg kell állapíta
nunk, hogy a XIV—XV. századi iskola tanítóit, 
az általuk tanított ismereteket, valamint az itt 
tanuló jobbágyi jogállapotú, tanulmányaikat to
vább nem folytató iskolások nevét nem őrizte 
meg számunkra az írásos történelem. 

Végeredményben megállapíthatjuk tehát, hogy 
az 1550-ben említett XVI. századi tapolcai iskola 
szinte bizonyosra vehetően a XIV. századig visz-
szanyúló előzményekkel rendelkezett, s ha léte
zése és két évszázados kontinuitása — részint az 
okleveles bizonyítékok, részint talán a kutatások 
elégtelen volta miatt — hiteles adatokkal ma 
nem is bizonyítható, egyrészt a helyi gazdasági-
társadalmi fejlődés, másrészt a külföldi tanulók 
jelentős száma alapján ez a ,,protoiskola" re
konstruálható. Az elmondottakból az is valószí
nűsíthető, hogy ez az iskola a mezővárosi plébá
niai iskola fejlődésének útját járta.47 

Ezek után kanyarodjunk vissza még egy kis 
időre az 1550-ben említett, XVI. század közepi 
tapolcai iskolához. Kézenfekvőnek látszik, hogy 
ezt az iskolát a plébániajegyzékben ugyancsak 
szereplő, azonos „fajsúlyú" — ,,schola particula-
ris" — kapornaki iskolával próbáljuk meg egy
féleképpen összevetni. Ez annál is inkább indo
kolt lehet, mert — ismereteink szerint — Tapol
cát és Kapornakot az Anjouk idején, illetve az 
azt követő másfél évszázad folyamán az a közel 
azonos feltételek között hasonló utat bejáró gaz
dasági fejlődés köti össze, amelynek eredménye
ként — többek között — a XIV. században Tapol
ca a megye Zala folyótól keletre eső részének, 
Kapornak pedig ugyanakkor a nyugatra eső rész
nek közigazgatási központjává válik.48 Ez idő tájt 
Kapornak is esperesi székhely (vicaria),49 sótárá-
ról a tapolcaival egyidőben (1459) értesülünk. '0 A 
település meghatározója azonban, hogy itt régi 
magyar bencés monostor működik a XII. század 
ó/a.5' Apátja, Albert 1550-ben a páduai egyetem 
hallgatója, '2 az őt itthon helyettesítő, erőszakos
ságáról és hatalmaskodásairól hírhedt Mezőlaky 
Ferencről pedig tudjuk, hogy rokonsága révén 
közvetlen kapcsolatban is volt Tapolcával.5, i Az 
1550-es kapornaki partikuláris iskola — amelyet 
egyébként az összeírás „segítséggel még felújít-
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hatónak" tart — kétségtelen összefüggésben ál
lott a bencés szerzetesrenddel: tanítóját a XVI. 
század közepén a monostor jövedelméből 14 fo
rinttal javadalmazták.54 Tapolca ugyan sosem 
volt szerzetesrendi központ, de — mint már írtuk 
— a XIV. század közepén királyi adományként a 
lövöldi karthauzi rend legjelentősebb birtoka 
lesz. Kapornak analógiájára tetszetősnek tűnhet
nék a tapolcai iskolát is valamilyen kapcsolatba 
hozni a karthauziakkal, annál is inkább, mert 
,,nemcsak a világiak, de a szerzetesek is foglal
koztak elemi oktatással, gyakran — szabályza
taik szerint — faluban is tanítottak,"5: ' a karthau
ziaknak pedig (kolostoraikban) „kitűnő iskoláik" 
voltak. '6 A XIV—XV. századi , ,protoiskoláról" 
elmondottak alapján mi a XVI. századi tapolcai 
iskolát mégis a mezőváros plébániájához kötjük, 
amelynek létesítésében és működtetésében nem 
játszott szerepet a karthauzi rend. Témánk vonat
kozásában az itt birtokos lövöldi karthauziak leg
fontosabb szerepét abban látjuk, hogy biztosí
tották a mezőváros jobbágyi jogállapotú fiataljai 
tanulásának lehetőségét, ezen keresztül pedig 
társadalmi felemelkedésük útját. 

A plébániajegyzékből egyértelműen kitűnik, 
hogy 1550-ben — s már nyilván előtte — a tapol
cai iskolának önálló, a plébániától függetlenedett 
épülete volt. Arra a kérdésre, hogy a város mely 
részén állhatott, határozott választ nem adhatunk, 
de nem tévedhetünk sokat, ha helyét valahol a 
ma is álló plébániatemplom közelében próbáljuk 
meg lokalizálni. 

Arról, hogy kik tanultak az iskolában, már 
szóltunk; a tanítást végző személyekről keveseb
bet tudunk, de ebben segíthetnek MÉSZÁROS 
István sorai: „Bennük részben klerikusok, rész
ben világi iskolarektorok tanítottak, s a tanulók 
között klerikusok is, valamint világi scholaris 
ifjak is voltak. Az is valószínű, hogy e falusi és 
mezővárosi klerikusok és scholaris-ok zöme — 
származása, múltja, társadalmi helyzete, életkö
rülményei, vagyontalansága következtében — 
szoros kapcsolatban állt a körülöttük élő job
bágysággal, pontosabban tulajdonképpen maguk 
is e jobbágyság tagjai voltak, abból még ki sem 
szakadtak."'17 Arról pedig, hogy mit taníthattak 
ebben az iskolában, FRAKNOI Vilmos így ír: 
„tantárgyaik a hittan-, írás-, olvasás- és számo
lásra szorítkoztak", s ezek kiegészültek az egy
házi énekek tanításával.58 Esetünkben a fenti tár
gyak sajátosan vegyülhettek a városi-plébániai 
iskolák tananyagával.5 9 

Az eddig elmondottak alapján is még egy tisz
tázásra váró kérdést vet fel az 1550-es tapolcai 
„schola particularis": vajon mit takarhat elneve
zése? Ha felütjük a Pedagógiai Lexikont, ott az 
alábbiakat olvashatjuk a partikuláris iskola fo
galmáról: ,,a nagyobb református kollégiumok, 
az ún. anyaiskolák körzetébe tartozó kisebb-na
gyobb iskolák neve a 17—18. században".60 Ta
lán e sorokat vet te figyelembe a Magyar Törté
nelmi Fogalomgyűjtemény saját definíciója meg
alkotásakor: ,,A latin particula = ,rész, részecs
ke' szóból származik. Ezen a néven nevezték a 
XVI—XVIII. században a nagyobb református 
kollégiumok, az ún. anyaiskolák vonzáskörzetébe 
tartozó kisebb-nagyobb iskolákat."' '1 Mindkét 

meghatározás közös és szembeötlő jellemzője, 
hogy a part ikuláris iskola fogalmának tisztázása
kor a felekezeti jelleget domborítja ki: azt, hogy 
a partikuláris iskolák („kisebb-nagyobb") refor
mátus iskolák voltak. A korábban elmondottak 
alapján most részletezés nélkül is bátran elmond
hatjuk, hogy ennek nyilvánvalóan ellentmonda
nak tapolcai és kapornaki katolikus partikuláris 
iskoláink. Mi is akkor valójában az igazság? 
Mindenekelőtt az, hogy a XVÍ. század első felé
ben a partikuláris iskolák nem a felekezetisegre 
utaltak, hanem egyféle iskolatípust jelöltek az 
egységes katolikus iskolarendszer hierarchiájá
ban. Másodszor: ez az iskolatípus nem volt más, 
mint az a sajátos mezővárosi — faluhelyen falusi 
— plébániai iskola, amelynek létezését és kon
tinuitását Tapolcán a megelőző évszázadoktól 
kezdődően igyekeztünk bizonyítani. Harmadszor: 
az elmondottakból következik, hogy az alapisme
reteket oktató, eredetileg katolikus plébániai is
kola „part ikulár is" jelzőjét a XVI. század máso
dik felétől átvette a református iskolaügy saját, 
szaporodó kisiskolái elnevezésére. A fenti ki
egészítésekkel fogadhatjuk csak el — s most ne 
bővítsük a sort! — mindkét forrásunk1'2 partiku
láris iskolákról írott definícióit. 

A tapolcai és kapornaki iskolák iskolarend
szerben elfoglalt helyét szemléletesen bizonyítja 
a nyilván rájuk — pontosabban: a hozzájuk ha
sonló partikuláris iskolákra — épülő, 1550-ben 
ugyancsak említett, ekkor felújításra szoruló, de 
még álló egerszegi iskola, mint ,,schola me-
dioc/ is" .b i Miközben az iskolarendszer szó hasz
nálatát — FRAKNÖI Vilmos sorait megszívlel
ve''4 — itt magunk is nagy fenntartással kezeljük, 
tekintettel az egy célzattal, egy időben, egy kéz
től származó összeírásra, az abból leszűrhető, 
fentebb kifejtett következtetéseinket fenntartjuk. 

Az 1550-ből ismert tapolcai iskola működésé
nek utolsó időszakával hozhatjuk talán kapcsolat
ba Tapolcai Tompa Mihályt is, Nádasdy Tamás, 
később Dudich András pécsi püspök titkárát és 
tanácsosát, aki alapismereteit ebben az iskolában 
szerezhette meg. Ez annál is valószínűbb, mert a 
Tompáknak Tapolcán ekkor kúriájuk volt, ame
lyet Miksa császár — a Ferdinánd által Tompa 
Mihálynak adományozott címeres levél megújí
tásával egyidőben — a nemesi kúria rangjára 
emelt 1564. augusztus 11-én. A címeres levél — 
amelynek szövege teljes egészében ránk maradt 
— Tompának, mint tanult, tudós embernek érde
meit kiemelten tárgyalja. (Egyébként rokonságá
ban — akikre az adomány ugyancsak kiterjedt — 
három tanult embert is találunk: Keresztúri Deák 
Boldizsárt, Keresztúri Deák Gáspárt és Ereki 
Deák Gergelyt).05 

Végezetül az 1550-ben megörökített tapolcai 
iskola számszerű-statisztikai értékéről még az 
alábbiakat mondjuk el: BÉKEFI Rémig összegző 
művében 1540-ig egy káptalani, 110 falusi és vá
rosi iskoláról hoz adatokat,66 s ezeknek száma a 
század végén is alig haladja meg a kétszázat. 
BALASSA Brúnó írja: „A XVI. századból kétszáz
nál több iskoláról maradt fenn írott emlék és 
ezek háromnegyede protestáns intézet . . .", majd 
így folytatja: „Biztosra vehető, hogy korszakunk-
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6. ábra. Tanár és tanuló 1517-ből (Békefi nyomán) 
6. fig. Teacher and pupil in 1517 (after Békeíi) 

ban az iskolák száma a róluk nekünk megmaradt 
írott emlékekkel nem azonosítható."' ,7 Ez utób
biak igazságát igazolja jelen dolgozatunk is. 

Az 1550-es tapolcai iskoláról történő híradás 
nehéz idők előre jelzése a település XVI—XVII. 
századi történetében is. Maga az iskola, nagy 
valószínűség szerint, az 1540-es évek végétől, 
1550-es évek elejétől Veszprém és Nagyvázsony 
felől állandóan fenyegető török veszély áldozata 
lett. A karthauzi birtokosok és az „oppidum"*'" 
lakói ez idő tájt emelnek a XV. századi templom-
erőd70 köré egy gerendákkal megerősített, föld
töméssel, sövény- és fakerítéssel biztosított pa
lánkvárat,71 amelyet a korabeli források hol 
„castrumként", hol pedig „fortalíciumként" em
legetnek.72 Veszprém 1552-es, majd Vázsony 
1553-as eleste után7 i hamarosan elveszik azonban 
ez a tapolcai palánkvár is, talán éppen az 1554-es, 
Csobáncot ugyan eredménytelenül ostromló,74 de 
itt sikerrel járó török invázió eredményeként. A 

tapolcai megerősített birtokközpont elvesztése is 
hozzájárulhatot ahhoz, hogy László, a lövöldi ko
lostorukat már korábban elvesztett karthauziak 
priorja a rend dunántúli javait a veszprémi püs
pöknek adja még ez évben bérbe. ' 1 Mivel azon
ban a karthauziak Magyarországra többet vissza 
nem tértek, így ,, . . . nem volt ki jogigényeket 
emelt volna", s a birtokok „örökösen a veszprémi 
püspökséghez lőnek csatolva."7í> Bizonyos forrá
sok 1556-ból77 ugyan arra engednek következ
tetni, hogy a tapolcai templom köré emelt erődí
tés állhatott még egy rövid ideig, azonban jelen
tőségét — most már püspöki-magánföldesúri 
várként — csak a következő, XVII. évszázad kö
zepén szerzi majd vissza.78 Témánkat illetően pe
dig: a XVI. század második felétől kétféle adózó, 
később véghellyé vált, „szabad legényekkel" 
(hajdúkkal) betelepített79 Tapolcán 1550 után kö
zel másfél évszázadig nem hallunk a népokta
tásról. 

422 



JEGYZETEK 

Rövidítések — Abbreviations: 

ÁDÁM, 1880 = ÁDÁM Iván: Adatok Sümegh történe
téhez II. In: A Sümegh városi államilag segélye
zett reáliskola XXIII . értesítője az 1879—80-iki 
tanévről (Szombathely, 1880). 

BALASSA B. = BALASSA Brúnó: Iskolai művelődés. 
In: Magyar művelődéstörténet, I II . A keresztény
ség védőbástyája (é. п., h. п.). 

BART А, 1937 = BART A István: Középkor végi szel
lemi művelődésünk és a külföldi egyetemek. In: 
Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv, II. (Bp., 1937). 

BÁLINT I. = BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium 
I—II. (Bp., 1977). 

BÉKEFI, 1896 = BÉKEFI Rémig: Az oktatásügy álla
pota (1301 —1526). In: Magyarország történeti em
lékei az 1896. évi ezredéves orsz. kiállításon, II. 
(é. п., h. п.). 

BÉKEFI, 1906 = BÉKEFI Rémig: A népoktatás története 
Magyarországon 1540-ig (Bp., 1906). 

BÉKEFI, 1907. = BÉKEFI Rémig: A Balaton környéké
nek egyházai és várai a középkorban (Bp., 1907). 

BÉKEFI, 1910 = BÉKEFI Rémig: A káptalani iskolák 
története Magyarországon 1540-ig (Bp., 1910). 

BUNYITAY, 1883 = BUNYITAY Vince: A váradi püs
pökség története alapításától a jelenkorig, I. A 
váradi püspökök a püspökség alapításától 1566. 
évig (Nagyvárad, 1883). 

CSÁNKI, 1889 = CSÁNKI Dezső: A Magyar Királyi 
Országos Levéltár Diplomatikai Osztályában őrzött 
pecsétek mutatója (Bp., 1889). 

CSÁNKI, 1897 = CSÁNKI Dezső: Magyarország törté
nelmi földrajza a Hunyadiak korában, I I I . (Bp., 
1897). 

DEDEK, 1889 = DEDEK CRESCENS Lajos: A karthau
ziak Magyarországban (Bp., 1889). 

Egyháztört. eml., IV. = Egyháztörténelmi emlékek a 
magyarországi hitújítás korából, IV. Szerk.: KA
RÁCSONYI J. és KOLLÁNYI F. (Bp., 1909). 

Egyháztört. eml., V. = Egyháztörténelmi emlékek a 
magyarországi hitújítás korából, V. Szerk.: KA
RÁCSONYI J.—KOLLÁNYI F.—LUKCSICS J. 
(Bp., 1912). 

ENTZ, 1971 = ENTZ Géza: Középkori emlékek régészeti 
kutatása. In: Régészeti Füzetek. Ser. II. 13. Ma
gyar Nemzeti Múzeum, 1971. 

FEJÉR = Georgivs FEJÉR: Codex diplomaticvs 
Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis I—XI. (Budae, 
1829—1844). 

FEJÉRPATAKY, 1886 = FEJÉRPATAKY László: Tapol
czai Bertalan oklevélformulái a XIV. századból. 
In: Magyar Könyvszemle, 1886. 

FRAKNÓI, 1874 = FRAKNÓI Vilmos: Magyarországi 
tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és 
XV. században. Értekezések a történelmi tudo
mányok köréből I I I . k. X. sz. (Bp., 1874). 

FRANKL, 1873 = FRANKL Vilmos: A hazai és külföldi 
iskolázás a XVI. században (Bp., 1873). 

GEDAI, 1983 = GEDAI István: Adatok a bécsi dénárok 
korrendjéhez. Numizmatikai Közlemények, 
LXXX—LXXXI. (1981—1982). 

GLÁSER, 1929 = GLÁSER Lajos: Dunántúl középkori 
úthálózata. Századok, 63 (1929). 

GUTHEIL, 1977 = GUTHEIL Jenő: Az Árpád-kori 
Veszprém (Veszprém, 1977). 

GYULAY, 1893 = GYULAY Béla: Népoktatásunk a ve-
gyesházbeli királyok korában. Magyar Paedagogia, 
II. (1893). 

HOLUB, 1910 = HOLUB Józseí: Heraldikai apróságok. 
Turul, XXVIII. (1910). 

HOLUB, 1917 = HOLUB Józseí: Zala vármegye vám
helyei és úthálózata a középkorban. Századok, 51 
(1917). 

HOLUB, 1929 = HOLUB Józseí: Zala megye története 
a középkorban, I. (Pécs, 1929). 

HOLUB, 1933 = HOLUB József: Zala megye története 
a középkorban, I I I . A községek története (Pécs, 
1933). Kézirati másolat a Zalaegerszegi Állami Le
véltár eredeti példányáról a Veszprémi Bakonyi 
Múzeum könyvtárában. 

IVÂNYI, B. = IVÁNYI Béla: Végvári élet a Dunán
túlon a XVII. században. MTAK. Ms. 5301/7. 

KOGL/TOWJCZ K. = KOGUTOWICZ Károly: Dunántúl 
és Kisalföld írásban és képben, I—II. (Szeged, 
1936). 

KUBINYI, 1971 = KUBINYI András: A középkori 
magyarországi városhálózat hierarchikus térbeli 
rendjének kérdéséhez. In: Településtudományi 
Közlemények 23, (1971. d e c ) . 

LEY, 1905 = LEY Józseí: Adatok a tapolczai plébánia 
történetéhez. Veszprémi Hírlap, XII I . (1905). 24., 
25., 26. és 27. szám. ^ 

LUKINICH, 1927 = LUKI NICH Imre: A magyarok 
egyetemre járása külföldön. In: A magyar tudo
mánypolitika alapvetése. Szerk.: MAGYAfiY Zol
tán (Bp., 1927). 

MAKAY, 1913 = MAKAY Béla: A Balaton a történeti 
korban (Bp., 1913). 

MAKKAI, 1961 = MAKKAI László: A magyar város
fejlődés történetének vázlatai. In: Vidéki váro
saink. Szerk.: BORSOS József (Bp., 1961). 

MÂLYUSZ, 1953 = MÁLYUSZ Elemér: A mezővárosi 
fejlődés. 7л: Tanulmányok a parasztság történeté
hez Magyarországon a 14. században. Szerk.: SZÉ-
KELY György (Bp., 1953). 

MCK, II. = A magyarországi céhes kézműipar forrás
anyagának katasztere, II. (Bp., 1975). 

MÉSZÁROS, 1981 = MÉSZÁROS István: Az iskolaügy 
története Magyarországon 996—1777 között (Bp., 
1981). 

MREV, II—/V. = A Veszprémi Püspökség Római Ok
levéltára. Monumenta Romana Episcopatus Vespri-
miensis (Budapestini, 1899—1907). 

MRT, I. = Magyarország régészeti topográfiája, I. 
Veszprém megye régészeti topográfiája. A keszt
helyi és tapolcai járás. Irta BAKAY Kornél, KA-
LICZ Nándor, SÁGI Károly (Bp., 1966). 

MTAK = A Magyar Tudományos Akadémia Kézirat
tára. 

MTF = Magyar Történelmi Fogalomgyűjtemény. 
Szerk.: BÁN Péter (Eger, 1980). 

NAGY, 1934 = NAGY Jenő: Tapolca településföld
rajza (Pécs, 1934). 

NAGYFALL/SY, 1941 = NAGYFALUSY Lajos: A ka-
pornaki apátság története, I. (Kalocsa, 1941). 

OL = Országos Levéltár, Budapest. 
PL, III. = Pedagógiatörténeti Lexikon, I I I . Főszerk.: 

NAGY Sándor (Bp., 1978). 
PRT = A pannonhalmi Szent Benedek-rend története, 

I—XII/B. Szerk.: ERDÉLYI László—SOROS Pong
rác (Bp., 1902—1916). 

RÓMER, 1865 = Árpád-kori okmánytár, XXII. RÓMER 
Flóristól. In: Győri Történelmi és Régészeti Füze
tek, I II . (1865). 

RUPP, I—IL, III. = RUPP Jakab: Magyarország hely
rajzi története, I—III . (Pest, 1870—1872, Bp., 1876). 

SCHRAUF, 1902 = SCHRAUF Károly: Magyarországi 
tanulók külföldön, IV. A bécsi egyetem magyar 
nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig (Bp., 
1902). 

SZALAY, 1861 = Magyar Leveles Tár, I. Négyszáz ma
gyar levél a XVI. századból 1504—1560. Közli SZA
LAY Ágoston (Pest, 1861). 

SZÁNTÓ, 1972 = SZÁNTÓ Imre: A végvári rendszer 
kiépítése a Balaton környékén, 1541—1566. In: 
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Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 11. 
(1972). 

VASS, 1862 = VASS József: Hazai és külföldi iskolázás 
az Arpád-korszak alatt (Pest, 1862). 

VERESS, 1915 = Fontes Rerum Hungaricarum. Mat-
ricula et acta Hungarorum in universitatibus Ita-
liae studentium. Vd. I. Padova: 1264—1864. Col-
legit et edigit Dr. Andreas VERESS. A páduai 
egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyvei és 
iratai, 1264—1864 (Bp., 1915). 

Veszpr. reg. = KUMOROVITZ L. Bernát: Veszprémi 
regeszták (1301—1387). Magyar Országos Levéltár 
kiadványai, II. Forráskiadványok 2. (Bp., 1953). 

VPL = Veszprémi Püspöki Levéltár, Veszprém. 
ZML = Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. 
ZO, I—II. = Zala vármegye története. Oklevéltár, 

I—II. Szerk.: NAGY Imre, VÉGHELYI Dezső, 
NAGY Gyula (Bp., 1886—1890). 

ZSO, I.= Zsigmond-kori oklevéltár, I. összeáll. : 
MÁLYUSZ Elemér (Bp., 1951). 

1. Jelenlegi jelzete: OL. E 150. Fasc. 19. Nr. 41/4.1550. 
2. Egyháztört. eml. V. 456. 
3. OL., im. 
4. Egyháztört. eml. IV. 152. 
5. Itt elsősorban nem témánk további kifejtése, sok

kal inkább egy Tapolca történetét feldolgozó mo
nográfia, sőt, résztanulmányok teljes hiánya köve
teli meg, hogy a kívánatosnál terjedelmesebb, 
ugyanakkor mégis vázlatos összefoglalást adjunk a 
település XIX—XV. századi történetének fontosabb 
adatairól úgy, hogy esetlegesen az előzményeket is 
érintsük, ha ezek elengedhetetlenül szükségesek. 

VÁZSONYI Izidor (1896), LEY József (1905) és 
SZIGETHY Ödön (1912) inkább helytörténeti-iro
dalomtörténeti szempontból érdekes dolgozatain 
kívül a 30-as években született két monográfia: 
NAGY Jenő: Tapolca településföldrajza (Pécs, 1934) 
és EMRESZ Károly: A Tapolcai-medence. Tájföld
rajzi tanulmány (Szeged, 1937) címük által is sugall
tán, elsősorban a földrajztudomány aspektusából 
közelítik meg a települést. CZUCZOR Sándor érté
kes, 200 példányban készült Kronológiai emlékez
tetőjét (kiadja a Batsányi János Gimnázium és a 
Városi és Járási Könyvtár, Tapolca, 1980) a „hely
történet iránt nem hivatásosan érdeklődők" számára 
állította össze. Máig is a legelfogadhatóbb forrásnak 
HOLUB József kéziratban maradt munkájának (Zala 
megye története a középkorban, III. A községek 
története (Pécs, 1933) Tapolcát tárgyaló, néhány 
oldalas fejezetét tekinthetjük, amelynek azonban 
bizonyos adatait megfelelő kritikával kell kezel
nünk. 

6. HOLUB, 1929. 214. 
7. MAKKAI, 1961. 30—31. 
8. Az említett feltételek közül a már 1217 előtt vásá

roshelyként ismert Tapolcán tulajdonképpen a ke
reskedelem szerepét rövid összefoglalónkban ada
toltuk. Az említett hetipiacokon és éves vásárokon 
kívül itt legfeljebb még egy adalékot hozunk a ta
polcai megyei vonzáskörzetü vásárra (,,forum 
conprovinciale") 1378-bó\ (CSÂNK1, 1897. 26., PRT. 
II. 551.). Az 1427. június 5-i vásár eseményeit meg
örökítő oklevél egyébként bepillantást enged nyerni 
abba is, hogy a mezőváros piacán milyen áruféle
ségek cserélhettek gazdát: ,,. . . currum eiusdem 
domine cum bobus, lardonibus, frugibus et aliis 
rebus et bonis, per eandem dominam in dicta Tha-
polcha emptis et conparatis spoliassent abdu-
cendo . . ." (PRT. VIII. 464.). A település földrajzi 
adottságaiból kifolyólag is a borkereskedelmet tart
hatjuk itt a mezővárosi lakosság felemelkedése és 
gazdagodása forrásának: a XIII . századtól kezdő
dően, tárgyalt korszakunk végéig szinte valamennyi 
Tapolcát érintő oklevélben találkozunk — vala

milyen összefüggésben — a szőlőmüveléssel; 1274-
től kezdve pedig a szőlőbirtokosokat gyakran név 
szerint is megismerhetjük: ,,. . . iuxta vineam 
Petri . . .", ,,. . . super vêpres vinee Васе sacer-
dotis . . ." (RÓMER, 1865. 110.). Legkevesebb adattal 

— a kutatások elégtelen, s nem ilyen irányú volta 
miatt — éppen a kézműves házi ipar rendelkezik: 
ez eddig első, oklevélben is név szerint említett kéz
művesként László szűcsöt ismerjük 1422-bő\, őt is 
úgy, mint szőlőbirtokost (,,. . . in angulo vineae 
condam Ladislai pellificis . . . " — VPL. Documenta 
Episcopalia Tapolca 4.). Ez az adat is azonban sokat 
mond számunkra: bizonyítja, hogy a szőlőmüvelés 
mellett a kézművesipar még a XV. században is 
csupán kiegészítő mesterség Tapolcán. Adatsze
génységünk ellenére is természetesnek tartjuk to
vábbi, mezőgazdaságtól (részben) már elkülönült 
iparágak (kovács, varga, takács, fazekas stb.) meg
létét, mint ahogy azt az í473-ban már működő varga 
céh privilégiuma igazolja — ha hihetünk forrásunk
nak {MCK II. 182.). Oklevelesen igazolni még nem 
tudjuk, de talán a kézművesek és kereskedők -
esetleg korai — jelenlétére utalhat a rövid össze
foglalónkban már említett tapolcai centrális temp
lom Szent Miklós patrocíniuma is (vő.; BÁLINT I. 
33.). A malomipar emlékeit a szőlőművelésre vonat
kozó adatokkal egy időben, s jórészt azokkal pár
huzamosan — ugyancsak a földrajzi adottságoknak 
köszönhetően — tulajdonképpen az 1217 előtti álla
potoktól kezdődően (emlékeztetőül: ,,. . . cum . . . 
duobus molendinis subtus ecclesiam de To-
pulcha . . . " — ZO. I. 69.) a tárgyalt időszak végéig 
okleveleinkben folyamatosan nyomon követhetjük. 

9. KUBINYI, 1971. 73. 
10. Részben a XIV—XV. századi „civitas nélküli" Za

la megye, különösen pedig a Keszthely—Sümeg— 
Tapolca által bezárt háromszög és közvetlen kör
nyéke történetének ismeretében, részben pedig az 
eddig elmondottak, illetőleg a később kifej tendők 
alapján is jogosnak tartjuk, ha az „oppidumok mér
legének" nyelvét Tapolca esetében — az alább idé-
zendök értelmében is — a bizonyos fokú városias
ságnak irányába véljük elmozdulni: ,,Véleményünk 
szerint azonban gazdasági funkciók viszonylatában 
a jogi értelemben vett mezővárosok több csoportra 
oszlanak a teljesen városiastól a zömében falusi-
asig" — KUBINYI, im. 73—74. 

Sajnos, nincsenek adataink az esetleges belső 
önkormányzatról, az adózás módjáról, a XIV. század 
közepén feltűnő ,,hospesek" nemzetiségéről, itt ját
szott konkrét szerepükről, csupán birtokaik elhe
lyezkedését ismerjük {1347: Veszpr. reg. 163., 164., 
1353: Veszpr. reg. 181., 1363: HOLUB, 1933. 861.). 

Egyelőre nem tudunk megválaszolni arra a fontos 
kérdésre sem, hogy a település jelentős mezőváros
sá fejlődésében milyen szerepet játszott az itt birto
kos karthauzi szerzetesrend,- eddigi adataink alapján 
is mindenesetre úgy tűnik, hogy ez a fejlődést elő
segítette, s Tapolca esetében nincs létjogosultsága 
az „egyház városellenességének" (vö.: MAKKAI, 
1961. 35—37.). 

11. BÉKEFI, 1906. 24. 
12. MÉSZÁROS, 1981. 187. 
13. MÉSZÁROS, im. 174. 
14. FEJÉRPATAKY, 1886. 41—66. 
15. FEJÉRPATAKY, im. 63—64. 
16. FEJÉRPATAKY, im. 65—66. 
17. Tekintettel arra, hogy a tapolcai tanulók többsége 

— a település földrajzi fekvéséből kifolyóan is — 
elsősorban a bécsi egyetemet látogatta, szükséges
nek látjuk azt az alábbiakban röviden bemutatni: 
,,A bécsi egyetemen, melyet 1365-ben IV. Rudolf 
létesített s melyet VI. Orbán pápa 1384-ben a teo
lógiai kar felállításával teljesen kiépített, már 1366-
ban megtaláljuk a »Natio Hungarorum «-ot, mely el-
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nevezés azonban 1384 óta magába foglalta a szláv 
nemzetiségű hallgatóságot is. E natiónak 1385 óta 
külön prokurátora volt. Az egyetemre alapításától 
kezdve az 1450. év második feléig 19 780 tanuló 
iratkozott be, s közülük 4151 tartozott a Natio Hun-
garorum kötelékébe, vagyis ez a testület az össz
létszám 21% -át alkotja; igaz ugyan, hogy a testület 
elnevezése a szláv hallgatóságra is vonatkozott, de 
ha a szláv tanulókat külön számítjuk, még mindig 
2929 (vagyis 14,8% ) azon hallgatók száma, akik két
ségkívül magyarországiak voltak . . . A magyar hall
gatók túlnyomóan a jogi fakultásnak voltak tagjai, 
de jelentékeny számmal szerepeltek a teológiai és 
orvosi karon is." — LUKINICH, 1927. 152—153. 

18. FEJÉRPATAKY, 1886. 42. 
19. Ezen feltételezésünket nem befolyásolja FRAKNÓI 

Vilmos alábbi megállapítása sem: ,,Arra, hogy va
laki a tanulók sorába (értsd itt a bécsi egyetem ta
nulóit — T. Z.) felvétessék, nem volt sem az elő
ismeretek összege, sem a kor meghatározva" — 
FRAKNÓI, 1874. 6. 

20. Várostörténeti irodalmunkban elsőként mind mód
szert, a külföldi egyetemekre beiratkozott magyar
országi tanulók statisztikáját dolgozta ki és hasz
nálta fel KUBINYI András az 1440 és 1514 közötti 
időszak Magyarországa városhierarchiájának meg
határozására. Módszerével, következtetéseivel és 
eredményeivel egyetértve, azokat igyekeztünk fel
használni jelen dolgozatunkban is. Többször idézett 
művében az alábbiakat írja: ,,. . . valamely magyar
országi településből származó és külföldön tanuló 
diákok száma a település gazdasági fejlettségéhez 
egyenesen aránylik, és így lehetőséget nyújt a kü
lönféle települések összehasonlításához, hierarchiá
jának megállapításához. Természetesen ezt nem te
kintjük abszolút érvényűnek, és az így kapott szá
mításokat csak alapanyagnak, további kutatások 
kiindulópontjának gondoljuk, végleges képet csak 
más adatokkal, így a kolduló rendi kolostorokkal, 
ispotályokkal, valamint az egyes városokról fenn
maradt, de szétszórt egyéb forrásokkal egybevetve 
lehet kapni." — KUBINYI, 1971. 60. 

21. FEJÉRPATAKY, im. 42. 
22. FRAKNÓI, im. 42. 
23. FRAKNÓI, im. 7. 
24. FRAKNÓI, im. 24. 
25. FRAKNÓI, im. 33. 
26. FRAKNÓI, im. 30. Ez a Johannes de Tapolcza fel

tételezhetően azonos azzal a Johannes de Tapolczá-
val, akit 1434 és 1438 között említ FEJÉRPATAKY, 
im. 42. 

27. FRAKNÓI, im. 46. 
28. RUPP, III. 162—163., valamint BÜNYITAY, 1883. 

288. 
29. FRAKNÓI, im. 46. 
30. FEJÉRPATAKY, im. 42. 
31. FRAKNÓI, im. 85., valamint SCHRAUF, 1902. 141. 
32. VERESS, 1915. 8. 
33. MÄEV, III. 289. — Annak okát nem tudjuk, hogy a 

klerikus Tapolcai Albert (1483: ,,. . . Alberti de Ta
polcza, cler. Vespr. d . . ." — im.) miért és hogyan 
lett az említett rend parancsnoka (perjele, pontosab
ban: preceptora), egy viszont tény: a rend számára 
éppen legkritikusabb időszakban került a fontos 
pozícióba. A XI. századi Franciaországban eredeti
leg az ,,Antal-tüze" (orbánc) által megbetegedettek 
ápolása célzatával alapított lovagrend, mely kór
házaival már a XIV. században az egész Európát 
behálózta, Î4î8-ban nagy szakadást élt át, s a már 
régóta esedékes és szükséges reformot csak 1478-
ban tudták keresztülvinni (vö.: ANDERSEN, С— 
DENZLER, G.: Wörterbuch der Kirchen — ge-
schichte. München, 1982. 72—73.). Az utóbbi adatért 
UZSOKI Andrásnak mondok köszönetet. 

34. RUPP, II. 180. 

35. CSÁNKI, 1889. 1. Jelzete: ÓL. DL. 21676. 
36. PRT, VIII. 158. 
37. Lásd a 20. sz. jegyzetet. — Konklúziónk levonásá

val egyidöben, a mezővárosi fejlődést alátámasztó 
adataink kifejtésének végösszegzésénél arra is fel 
kell hívnunk a figyelmet, hogy az 1383 és 1491 kö
zötti bizonyíthatóan külföldön tanult 11 tapolcai ta
nuló közül csupán egy (1491: Blasius de Tapolcza) 
esik a XV. század második felére, 1491 után pedig 
alapos kutatásaink ellenére sem találtunk a külföl
di egyetemek hallgatóinak sorában több tapolcai 
tanulót. Az, hogy a jelenség a magyar városfejlődés 
irányának megfelelően Tapolca esetében is a mező
városi fejlődés megtorpanásával magyarázható-e, a 
későbbi kutatások feladata; ma mindenesetre ez a 
magyarázat elfogadhatónak tűnik. 

38. HOLUB, 1929. 213. 
39. BART A, 1937. 105. 
40. BART A, im. 104. 
41. FRAKNÓI, 1874. 
42. ADAM, im. 7. 
44. PRT, XII/В. 379. 
45. VASS, 1862. 42. 
46. KUBINYI András szíves szóbeli közlése. 
47. Vö.: 12. és 13. sz. jegyzeteinkkel, valamint — bő

vebb tájékozódás végett — MÉSZÁROS István pe
dagógiatörténeti irodalmunkban alapvető müvének 
(MÉSZÁROS, 1981) mezővárosi plébániai iskolákra 
vonatkozó megállapításaival. 

48. HOLUB, 1929. 213. 
49. HOLUB, 1929. 353. 
50. ZO, II. 575. 
51. NAGYFALUSY, 1941. 24. 
52. FRANKL, 1873. 274. 
53. SZALAY, 1861. 336—337. 
54. PRT, XII/B 288. 
55. GYULAY, 1893. 88. 
56. BÉKEFI, 1896. 247. 
57. MÉSZÁROS, 1981. 188. 
58. FRANKL, 1873. 16—17. 
59. Vö.: MÉSZÁROS, 1981. 137—164. 
60. PL, III. 422. 
61. MTF, II. 725. 
62. Lásd előző két jegyzetünket. 
63. ,,In Egerzegh est etiam schola mediocris, tarnen cum 

adiutorio poterit miliorati" — Egyháztört. eml. V. 
459. Egyébként — ahogy azt már jeleztük — a ka-
pornaki iskoláról is hasonlókat mond: „. . . posset 
tarnen quxilio erigi" — im. 458. 

64. „Minden főpap, főúr vagy város, saját belátása sze
rint rendelkezett iskolájáról . . . meghatározta a 
tantárgyakat, a tanrendet, az iskolai szabályokat . . . 
Ennek természetes következménye volt a legna
gyobb különféleség az iskolák körében. Mindegyik 
sajátos szervezettel b í r t . . . Innen van, hogy gyak
ran kis faluhelyeken a latin, görög sőt néha a zsidó 
nyelv is taníttatott; ellenben nagy városok iskolái 
néha csak az elemi ismeretekkel foglalkoznak. Az 
iskolák különböző fokai sem voltak oly szorosan 
megkülönböztetve és elválasztva, mint ma; műkö
dési körük, tantárgyaik, osztályaik száma nem volt 
állandóan megállapítva." Ugyanakkor így folytat
ja: ,,Ha tehát mindamellett a XVI. század iskoláit 
osztályozzuk, és megkülönböztetjük az elemi iskolá
kat, a gymnásiumokat, az akadémiákat, nekünk kell 
ellesni a jellemvonásokat, melyek által egymástól 
különböznek." — FRANKL, 1873. 16. 

65. HOLUB, 1910. 178—179. Az adatért SÁGI Károly
nak tartozom köszönettel. 

66. BÉKEFI, 1910. 361. 
67. BALASSA В., 458. 
68. SZÁNTÓ, 1972. 319. 
69. XVI. és XVII. századi forrásaink a török pusztítás 

ellenére végig ,,oppidumként" jelzik Tapolcát. Sőt, 
a tárgyalt időszakból korábbi és korabeli rangjára 
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is utal: 1549: ,,Sedes Thapolcha" — Egyháztört. 
Emi. V. 260. 

70. Többek között: ZO II. 536—540. 
71. /553: „. . . In Tapolcha Ecclesia est lapidea, sepibus 

et trabibus aggereque simul congesto circum-
data . . . " — SZÁNTÓ, im. 322. 

72. SZÁNTÓ, im. 325. 
73. SZÁNTÓ, im. 320. 
74. Lásd az előző jegyzetet. 

As an introduction,, the author quotes lines from a 
1550 ecclesiastical register which show that in the 
middle of the 16th century there was a school in Tapol
ca in Zala County {,,Secunda vicaria Thapolcha. Tha
polcha, dominus Anthonius vicearchidiaconus. Ibidem 
Benedictus rector altaris. Hie alias luit schola particu-
lariaf!) sed modo vacat"). Furthermore, the author 
proves that a school must already have existed in Ta
polca in the 14th and 15th centuries. On one hand this 
is supported by data enumerated in the study showing 
a dynamic urban development from the 14th to the 15th 
century as a result of which Tapolca became one of the 
most important settlements (,,oppidum") in the Balaton 
Highlands. On the other hand, a large number of 
students from this area studied in foreign universities. 
(Between 1383 and 1491 ten students from Tapolca 
studied at the University of Vienna and one in Padua. 
The author likewise attributes higher educational 

75. DEDEK, 1889. 212—213. 
76. DEDEK, im. 214. 
77. Vö.: Wolgang LAZIUS 1556-ban készített térké

pével (Sárospatak, Tiszáninneni Református Egy
házkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyv
tára, VI. 57.). 

78. IVANYI В., 2. 
79. Vö.: ZmL. IV. l/g. Úrbéri ügyek. T 64. 

qualifications to two others: the commander (prior) of 
the Order of St. Anthony in Daroc and the ,,olficialis" 
of the Carthusian Order in Lövőid). 

It thus appears that the medieval Tapolca school 
belonged to the parish of the market-town and in its 
establishment and functioning the proprietary Carthu
sian Order here played no role. Nevertheless, the 
Order at the same time ensured a possibility of study 
for youths of the market-town and thus provided a way 
for their social improvement. The Tapolca school men
tioned in the 1550 ecclesiastical register was empty and 
no longer functioned; it fell victim to intensifying 
Turkish attacks in the Balaton Highlands beginning in 
the thirties of the 16th century. As a result of this, for 
approximately one and a half centuries nothing is heard 
about elementary education in the settlement which 
paid double taxes. 

ZOLTÁN TÖRÖCSIK 

DATA ON THE HISTORY OF ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION 
IN TAPOLCA. I. (14th—16th CENTURY) 
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NADASDY LAJOS 

A PÁLOSOK ISKOLADRÁMÁI 
ÉS ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁSUK PÁPÁN 

Szükségesnek gondoljuk azt, hogy tömör össze
foglalását adjuk az iskolai színjátszás általános 
történetének, mielőtt részletesebben tárgyalnánk a 
pápai pálosok iskolai színjáték előadásait. 

A középkorban egyházi szertartás függvénye
ként, az istentisztelet keretében hallott és hirdetett 
igének mintegy képi magyarázataképpen jelenik 
meg a misztériumjáték. Amikor az istentiszteletet 
a templom falain belül előadott látványosságokkal 
kötötték össze, arra törekedtek, hogy a hallgatók 
számára, műveltségi színvonaluknak megfelelően 
is, a hittitkokat, azaz az elvont hitigazságokat a 
megjelenítés által érzékelhetővé és egyben köz
érthetőbbé tegyék. Ezekben a misztériumjátékok
ban az első korszakban csakis papok szerepelhet
tek, akik e játékok által a szertartást kiegészítették 
és egyúttal közelebb vitték a hallottakat hallgató
ikhoz. A liturgia és a vele egyidejűleg a misztéri
umjátékban érzékletesen kiábrázolt cselekmény 
nem csupán áhitatkeltésre volt alkalmas, hanem 
egyben a hívő benső valójának, lelkületének fel-
ajzására, megrendítésére, hódoló alázatának fel
keltésére irányult. Együtt az egyháznak és a klé
rusnak misztikus hatalmáról való meggyőzést is 
szolgálta. Erre utal az, hogy mind a liturgia, mind 
a misztériumjáték folyamatában csak papok, tehát 
a titkok birtokosai vettek cselekvően részt, a vilá
gi laikus elem csakis annyiban volt részese a litur
giának, amennyiben az éneklés, a testtartás (fenn
állás, lebomlás, térdeplés), a hangos szóval való 
imádkozás azt cselekvően előírta számára. 

Ezek a liturgiához szorosan kötődő misztérium
játékok, amikor a templom falain kívülre kerülnek 
és a szertartástól elszakadtak, fokozatosan elvilá-
giasodtak. Nyomukban fejlődik ki és jelenik meg a 
népi misztériumjáték. Ezekben már nemzeti nyel
ven szólalnak meg a játék szereplői, és természete
sen népi szellem is hatja át őket. Ez a nemzeti nyel
ven megszólaló népi misztériumjáték az a híd, 
amely átíveli azt a szakadékot, amely a liturgiához 
kötött szertartásos misztériumjáték és a világi drá
ma megszületése között az irodalomban érzékletes 
valóság. 

Nálunk, éppen történelmi és társadalmi viszo
nyaink zaklatott, nyugtalan és viharzó állapota 
miatt, a népi misztériumjáték egy bizonyos ponton 
megrekedt, és nem jutott el a fejlődésnek arra a fo
kára, melyről megalapozott biztonsággal elmond
hatnánk azt, hogy hol található meg drámairodal
munk igazi forrása. A magyar drámának és a ma
gyar színpadnak nem voltak mecénásai, mint 
ahogy Nyugaton: Angliában, Németországban és 
a franciáknál. Ezért van az, hogy az Európa más te

rületein virágzóhoz hasonló természetű és éppen 
nem kisebb értékű misztériumjátékaink, az iskola 
falai közé szorulva, etikai és pedagógiai célok 
megvalósítására irányulnak. Céljuk eleve nem a 
szórakoztatás. Hazánkban a hivatalos világi szín
játszás a 18. század utolsó évtizedeiben indul meg, 
s a társadalom műveltebb rétegeinek színházi, 
színjátéki szórakoztatási igényeit az ezt megelőző 
korszakban az iskolai színjátszás elégítette ki. 

Az iskoladráma, a színműirodalomnak ez a jel
legzetes ága, a reneszánsz irodalmi terméke. A da
rabokat jelesebb napok, nagyobb ünnepek alkal
mával adták elő az iskola diákjai. De más alkalma
kat is megragadtak egy-egy előadás megtartására. 
Híres vendégnek vagy az iskola patrónusának a lá
togatása, a város életének történelméből nevezetes 
évforduló vagy különleges esemény, kedves taná
rok jubileumi ünneplése, sőt névnapi vagy éppen 
lakodalmi esemény, tiszteletadás, hitigazságok 
célzatos, vitázó feltárása szolgálhattak okul az elő
adásokra. A szerzők rendszerint az iskola tanári 
karából kerültek ki, akik egyúttal az általuk szer
zett darabnak színpadra állítói is voltak. De meg
esett az is, hogy az iskola egy tehetségesebb tanu
lójának darabját is eljátszották.2 

A latin iskolákban a XV. századtól kezdve egé
szen általánosak voltak a színielőadások. Az isko
lai színjátszás virágkorát Németországban érte 
meg, s élte meg. Érdekessé, sőt izgalmassá, indula
tokat és érzelmeket formálóvá akkor vált, amikor 
a lutheri reformáció terjesztői használni kezdik ezt 
a népszerű formát, a reformáció igazságainak a 
közvélemény elé tárására. Így és ekkor jut az isko
ladráma az élet sűrűjébe, amikor is a korszak val
lási küzdelmeiben hathatós eszközzé válik a szelle
mi tornán. 

A reformáció és ellenreformáció küzdőterén az 
iskoladráma népszerű szellemi harci fegyver. A re-
formátori irányú, protestáns iskoladrámák szerző
inek nem volt nehéz dolga. A korabeli katolikus 
egyháznak és benne a papságnak az elvilágiasodá-
sa, anyagiassága, tudatlansága, lelki terrorja bő
ven adtak témát. De ugyanígy téma volt az elfele
dett vagy elhallgatott, sőt kényelmetlenné vált 
bibliai hitigazságoknak, tanításoknak az újrafogal
mazása a nép nyelvén, a korszak műveltségi szint
jéhez alkalmazott tanítások elmondása is. 

Hazánkba a nyugaton tanuló ifjúság révén jutott 
el, különösen is a németországi reformációs válto
zata az iskoladrámáknak. Nálunk is szépen virág
zott és gazdag gyümölcsöket hozott ez az irodalom, 
mindaddig, amíg 1567-ben a debreceni zsinat a re
formátus iskolákban betiltotta az iskolai színjáté-

427 



kokat. Ekkor az időközben betelepített jezsuiták 
vették a kezükbe a reformációnak ezt a hathatós 
fegyverét, és a maguk többi szellemi fegyverével 
együtt a protestantizmus ellen fordították. 

Amikor a reformáció és ellenreformáció harca
inak heve hazánkban lelohadt, s az elkeseredett 
hitviták elmúltak, s a felvilágosodás szellemi 
irányzata is erőteljesen hatni kezdett, tulajdon
képpen akkor változott át az iskoladráma és az is
kolai színjátszás igazi útjára és rendeltetésére. Ar
ra, hogy szórakoztatva, etikai nevelöeszköz le
gyen, sőt éppen a pálosoknál nemzeti önérzetre, a 
szülőföld és a haza szeretetére nevelő eszközzé is 
legyen. A jezsuita kozmopolitizmussal szemben a 
pálosok hazafiságra nevelnek, társadalmi jog
egyenlőséget hirdetnek, a maradiság kigúnyolásá-
val, egy-egy osztályfigura bemutatásával, szatiri
kus beállításával tanítanak jóra. 

A PÁLOSOK PÁPÁN 

A rendet gróf Csáky László telepítette le Pápán, 
akkor, amikor az egykorú források szerint mind
össze négy katolikus volt a városban, s ,,a többi 
mind Luther és Kálvin eretnekségét követte". A 
gróf ezer aranyért vett egy házat a Hosszú utcában, 
és ezt az épületet a rend kiküldöttjei 1638. június 
24-én vették birtokukba. Alig negyedév múlva, 
november 14-én megkezdik a kis ,,Capella"-ban a 
naponkénti misézést, majd a magyar nyelven mon
dott prédikálást. 

Fokozatos fejlődés eredményeképpen megala
pítják az iskolát. Az első időkben ez minden bi
zonnyal triviális iskola volt. Az iskola tanulóit elő
ször 1647-ben említik. A trivium a legelemibb is
kolai tudnivalókat, a legelemibb ismeretanyagot 
ölelte föl és adta át a tanulóknak. Részei voltak: a 
grammatika, a dialektika és a retorika. A színvo
nal a tanítóktól is függött.4 

Kemény, céltudatos, szívós és akaraterős munka 
folyt Pápán a rend anyagi, gazdasági, s szellemi 
megerősítése érdekében. És ez nem is volt hiába
való. Pápán és másutt is (így pl. Karakón) házak, 
üzletek, birtokok, malmok kerültek a rendház tu
lajdonába és kezelésébe. Minden területen kiemel
kedően gyors és hatalmas gyarapodást ért el a pá
pai rendház, megelőzve a jóval korábbi telepítésű, 
többi magyarországi kolostorokat is. Ennek jel
lemzéséül elmondjuk, hogy II. József uralkodása 
idején, a rend feloszlatásakor, a pesti rendház után, 
a pápai rendelkezett a legnagyobb vagyonnal, a 
feloszlatási bizottság értékelése szerint: 334 232 
rhénes forintnyi összeggel.'' 

A pápai monostor 1701-ben perjelségre emelke-
kett. Perjelei az irodalom és más tudományok mü
velése terén is kiválót alkottak; vicarius guber-
nans és tartományfőnök is került ki közülük. A pá
pai monostorra és szellemére is áll az, ahogyan ön
magukat látják: ,, . . . a pálosok rendi szelleme a 
hazánkban megtelepedett többi rendekkel szem
ben már kezdettől, az alakulás pillanatától fogva, a 
sajátosan magyar s nemzeti gondolat szolgálatá
ban állt. Ezt igazolja az a tény hogy hazánkban a 
IV. Incze (1243 -1254) által Olaszországban össze
gyűjtött és IV. Sándor pápa által közös fő alá ren
delt és Szent Ágoston regulái szerint élő több 13. 

századi idegen eredetű ágostonrendi remetezárda, 
így a sárosi, a szepesi, és a podhradi, a szorosan 
vett remeteélet terjesztői voltak, mégis hamarosan 
elpusztultak. Nem voltak életképesek, mert a ma
gyarság nem rokonszenvezett velük, jóllehet előbb 
kaptak szentszéki jóváhagyást, mint a pálos kolos
torok s az idegen országokban is nagyon elterjed
tek. Az előbbieké idegenből behozott s itt magyar
rá változott szellem, az utóbbié gyökerében ma
gyar. Az ősmagyar televény termelte ki magából a 
rendet s szelleme tulajdonképpen a magyar szel
lem gondolkodás- és érzésvilágának hű kifejezője. 
A pálosok, ezek a főképp Pilis, Vértes és Mecsek 
vidékéről toborzott színmagyar remeték, a szemlé
lődésnek és az elmélyülésnek sajátosan magyar 
faját teremtették meg és képviselték. A nagy ma
gány rendkívül érzékennyé tette lelkületüket Isten 
dicsőségének és hatalmának észlelésére, a termé
szet minden megnyilatkozásában. Elmélyült lelkü
letükkel a remeteszellem belső értékének emelé
sére törekedtek, a bűnbánat külső cselekedeteinek 
nyilvánításával nem sokat törődtek. Sőt abban is 
különböztek a többi idegen szerzettől, hogy női ko
lostorok alapítására, ami gyakran igen sok ve
széllyel járt, nem is gondoltak. Bennük a magyar 
vallásos néplélek indult fejlődésének űtjára, s ez a 
sajátos magyar talaj és légkör változásainak meg
felelően alakult és változott a kolostori élet elzárt
ságában. Az idegen szellemiség hatásait távol tar
totta magától, vagy magába olvasztva sajátosan és 
korszerűen magyarrá változtatta. Ezzel szemben a 
többi rend idegen földön, idegen szellem alkotó
erejének köszönhette létrejöttét. Hazánkban bete
lepedve keresték ugyan az alkalmazkodás lehető
ségeit, hogy hatni tudjanak a nemzeti lélekre, de 
csak később alkalmazkodtak a magyar lélek fejlő
désmenetéhez, amikor idegen nemzetiségű tagjaik 
helyét a magyar nép fiai foglalták el s az idegen 
kolostori élet és szervezet kereteit magyarságuk
kal telítették. Ez is egyik oka a pálosok gyors ter
jedésének és nagy közkedveltségüknek, szemben a 
többi renddel, amelyik éppen idegen adottságaik
nál fogva s talán azért is, mert belső életükben a 
hanyatlás jeleit hordozták már akkor, nem tudtak 
lépést tartani vele. A magyar eredetű rend nemze
ti jellegét története folyamán mindvégig megőriz
te." 

A művelődés- és oktatásügy rohamos fejlődését 
megyénkben is a reformáció indította el. A vissza
hatásként jelentkező katolikus ellenreformáció 
már semmiképpen nem maradhatott és hathatott 
visszahúzó erőként az iskolázás terén, ezért kény
szerült arra, hogy visszaszerzett pozícióiban a már 
működő iskolákat továbbra is fenntartsa, sőt új is
kolákat is alapítson. 

Pápán azonban már a reformáció előtt is műkö
dött plébániai iskola. Biztos adatunk erre nézve ez 
idő szerint 1508-ból van. Tudósítás maradt fenn 
ugyanis arról, hogy Kajári István akkori iskola
mester növendékei, a kitört pestisjárvány miatt, 
elszéledtek. E Kajári Istvánnak nevével később, 
győri kanonokként találkozunk.7 

Egy jóval későbbi adat 1534-ből tudósít az isko
láról és annak tanítójáról. Az iskolamester akkor 
Gyzdawith Péter volt, aki azt írja magáról, hogy 
,,capellenus sed non papisticus"; egy másik levelé
ben pedig a korra jellemző stílusban azt írja, hogy 
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az irányítása alatt lévő iskolát ,,a régi szennyéből 
kivetkőztette". Magyarán ez annyit jelent, hogy 
Pápán az 1534. évben, sőt előtte is már a reformáció 
igazságait elfogadott iskolamester működött és a 
reformáció szellemében is tanított. Ez az iskola a 
svájci reformáció irányát követve, Kálvin János 
szellemiségét hordozta, s mai szóhasználattal azt 
mondhatjuk, református volt!8 

Működött azonban Pápán lutheri irányú iskola 
is. Arról is maradt fenn ugyanis hiteles adat, hogy 
1543-ban a pápai lutheránus iskolamester átrándult 
Győrbe egyházi szolgálatot végezni, de ott e tevé
kenysége miatt a győri katolikus püspök parancsá
ra elfogták és börtönbe zárták.9 

Az iskolák közül a református szellemiségű tan
intézmény volt az, amelyik fokozatosan, a refor
mátus gyülekezettel együtt fejlődött, és bár sok 
üldöztetést kellett kiállnia, elszenvednie, sőt az 
Esterházyak Pápáról is kiüldözték néhány évtized
re, mégis országos hírű főiskolai rangra emelke
dett. Úgyannyira, hogy évszázadokon át Pápa vá
ros művelődésügyének forrásává, hordozójává, 
kultúrájának, szellemi életének minősítetten ma
gas szintű fejlesztőjévé lett. 

Egyedül a pálosok tudták felvenni vele a ver
senyt! A város életében azonban csak akkor tud
ták átvenni iskolázás, művelődés és kulturális 
szinten a vezetést s az irányítást, amikor az Ester
házyak a református iskolát bezárták, tanulóit 
szétkergették és mindenfajta református és evan
gélikus egyházi tevékenységet megszüntettek.10 

A 18. század eleje, a Rákóczi-szabadságharc ide
je tragikus, szenvedésekkel teli évtized Pápa törté
netében. Kétszer is elpusztult a város. Először 
1703-ban Heister labanc generális gyújtatta föl és 
égette föl a várost, amikor Andrássy István kuruc 
generális harc nélkül kivonult és feladta. Bercsé
nyi Miklós jelentette ekkor a fejedelemnek, hogy 
„Pápa mind elszaladt a német elől, a koldus sem 
maradt egyéb Pápán a fehér barátoknál". Eszerint 
a lakosság is teljesen szétszaladt, elrejtőzött a Ba
konyban; erdőkben, nádasokban a puszta életét 
igyekezett menteni. A fehér barátok, a pálosok 
maradtak a városban egyedül. Nekik nem kellett 
félniök." 

Ezután a pusztulás után, úgy-ahogy felépült a vá
ros. A kurucok kezén volt és Bottyán székelt benne 
az 1705—1707 években. Rabutin és Pálffy labanc 
generálisok hadainak közeledtére, 1707-ben, 
Bottyán ugyancsak harc nélkül feladta a várost. 
Amikor később visszatért egy nagyobb sereggel, a 
labancok kivonultak ugyan a városból, de úgy el
pusztították, hogy mindössze két ház maradt benne 
épségben. Ekkor a kurucokat, különösen a pápaia
kat, iszonyú elkeseredés és öldöklő düh fogta el. 
így zúdultak át Ausztriába, és ott Pápáért bosszút 
állva, hetven falut égettek föl. 

A Rákóczi-szabadságharc után lassan kezdett a 
város éledni. A lakosság visszaszivárgott, újjá
épült, és a viszonylagos békében fokozatosan fej
lődött a település. Ezt a fejlődést azonban nagy
mértékben zavarta az, hogy teljes erővel megin
dult az Esterházyak részéről, a Habsburg császá
ri ház és a katolikus klérus erőszakos segítségé
vel az ellenreformáció, az évtizedekig tartó s tes-
tet-lelket ölő élethalálharc erdménye az lett, 
hogy 1752. május 12-én, három órányi időt hagy

va a városból való kitakarodasra, a református 
gyülekezet életét megszüntették, iskoláját bezár
ták, épületeit elvették. A szomszédos adászteveli 
gyülekezet fogadta be az árva eklézsiát s nyújtott 
otthont az iskolának is, harminc esztendőn ke
resztül, amikor újra visszatérhettek II . József tü
relmi rendelete alapján a városba. 

A pálosok ebben a harcban nem vettek látvá
nyos módon részt. A háborús idők elmúltával 
munkájukat újra a szokott mederben folytatták. 
Tehetséges, nagy tudású, szakavatott tudós taná
rok tanították az ifjúságot és képezték a rendi 
növendékeket buzgó szerzetesekké. Az alkotó és 
lelket, szellemiséget alakító céltudatos munka iz
zó kohójában fejlődtek itt harcias egyéniségekké 
az ifjú rendtagok. Kitűnő hitszónokok nagy nyel
vi készséggel hirdették itt magyarul az evangéli
umot. A pápai pálos hitszónokok országos hír
névnek örvendtek. 

A hazánkban lévő pálos iskolák között a pápai 
lett fokozatosan a leghíresebb, s amikor archi-
gimnáziummá lett, ennek az iskolának a tanterve, 
tanítási módszere és szellemisége irányítóan ha
tott a többi pálos iskolákra. A kicsi kis előkészí
tő iskola 1721-re fejlődik algimnáziummá. Ekkor 
Szigethy Antal a syntaxis professzora, fráter 
Marton Hilarion pedig a parva magister. Az isko
la ekkor négyosztályos és két tanár tanít benne. 
Így működik az iskola egészen 1761-ig, amikor 
felépül az új iskolaépület, és egyúttal megkapják 
az engedélyt arra, hogy ладу — vagyis archi-
gimnáziummá fejlesszék. Ekkor csatolták a meg
lévő négy osztályhoz a másik kettőt: a poétikait 
és a retorikait.12 

Elkészült tehát az új iskola 1761-ben és „júni
us 1-én a humaniórák tanítására emelt új épület
be a tanulóifjúságot ünnepélyesen bevezették 
majdnem az egész Veszprém megyei nemesség 
dicsérete és helyeslése közepette, jól tudva, hogy 
milyen haszonnal jár a hazai ifjúság jó nevelése. 
Ezt tudva Bündesi János nemes úr az iskola taná
rainak a humaniórai tanulmányokat tárgyaló 
auctorokat, 444 könyveket ajándékozott bőke
zűen".1 ! 

Ebben az épületben, az emeleten, színielőadá
sok tartására alkalmas nagytermet is építettek.14 

A megfelelő előkészítés után Kolarich Joachim 
perjel 1762-ben hivatalos felterjesztésben kéri a 
magyarországi tanulmányi ügyek legfőbb intéző
jétől, Barkóczy Ferenc hercegprímástól az archi-
gimnáziumnak Pápán való megnyitása engedélye
zését. E felterjesztés alapján ugyanezen esztendő 
november havának 3-ik napján, Bécsben kelt ren
delkezés szerint megkapják a pápai pálosok az 
iskola átszervezésére és az archigimnáziumuk 
megnyitására az engedélyt. Ettől az időponttól 
kezdve, egészen a rend feloszlatásáig, archi-, az
az nagygimnáziumként működött a pápai pálos 
iskola. A rendet II. József 1786-ban oszlatta fel, 
s ekkor az iskola is megszűnt. A rend eltörlésekor 
Pápán a következő rend tagok éltek: 

Némethy Elek perjel, László Sebestyén alper-
jel, Barabás Gellért igazgató, Kelemen György 
magyar szónok, Török Krizosztom magyar szó
nok, Hölz Ágost német szónok, Bálintffy Ágost, 
Kuzlics Özséb, Raischl János, Marton László ta
nár, Gyurkóczy János tanár, Szentgyörgyi Gellért 
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tanár, Dékán Péter. Káplánok: Berzsenyi Kristóf 
és Kemény Antal, mindketten a pápai plébánián.15 

Pápán a pálosok iskolai színjátékait megelőző
en nem tudunk iskoladrámák előadásáról. Leg
alábbis erre nézve hiteles adatunk eddigelé nin
csen. Itt a református főiskola diákjai — eddigi 
tudomásunk szerint — sem a városból való kiűze
tésük előtt, sem azután, amikor Adásztevelről 
visszakerültek, és újra megindulhatott a tanítás a 
kollégiumban, nem adtak elő iskoladrámákat; 
holott Kolozsvárott, Nagyenyeden, Sárospatakon, 
sőt még a nagyon biblikus, rendjéhez igazodó 
Debrecen református iskoláiban is voltak ilyen 
színielőadások. Adatunk van ugyan arra, hogy 
a pápai református kollégium diákjainak latin 
nyelvű iskoladrámákat ajándékozott egy asszony, 
de ezeknek előadásáról hiteles és megbízható 
adatunk nincsen. A pálosok gimnáziumában is 
akkor kezdték el az iskolai színjátszást, amikor 
a tanintézetük archigimnáziummá fejlődött. Való
színűleg éppen annak örömére, hogy ezt a rangot 
százéves múltjuk után elérték. 

Kutatásaink nyomán, annak eredményeképpen 
az volt megállapítható, hogy az első „szomorújá
ték, mellyet komédiabeli alkalmatossággal leraj
zolt" a pápai pálos iskola ifjúsága: Maga magán 
győzedelmeskedő Tamerlán című darab. A másik 
szomorújáték, melyet „jádzott" a tanulókból ösz-
szeállított gárda: Pál. Ez az a két legkorábbi isko
ladráma, melyet a pápai pálos gimnáziumban elő
adtak. Mindkettőt az új iskolaépület átadása és 
megnyitása után, 1761-ben adták elő. A pontos 
dátumot is ismerjük, mert mindkettő címében 
hordozza az előadás időpontjának a megjelölését. 

Szerintünk korábbi előadásokról nem is lehet 
szó. Az algimnázium roskatag épületében — egy
korú adatok erről beszélnek nem volt színi
előadások tartására, színjátszásra alkalmas épü
letrész, még erre használható nagyobb terem 
sem. De az 1761-ben felhúzott új iskolaépületben 
már gondoskodtak arról, hogy színjátékok elő
adására is alkalmas terem létesüljön benne. 

A pápai pálos iskolai színjátszás kezdetét, első 
jelentkezésének pontos idejét hiteles adatok 
alapján állapíthatjuk meg az 1761. esztendőben. 

Ettől az időponttól kezdve Pápán, a pálosok is
kolájában másutt nem tapasztalható szokatlan bő
séggel burjánzott az iskoladrámai termés. 
TÁNCZ MENYHÉRT, pápai születésű egykori di
ákja az iskolának, azt állítja ránk maradt kéz
iratos iskoladráma-gyűjteményében, melyet az 
1766—1767. években állított össze s másolt le 
pontos szöveggel, hogy öt év óta Pápán nagyon 
virágzik a színdarabírás és a színjátszás, az ott írt 
darabok előadása. Ö maga körülbelül húsz pápai, 
előadott színművet mellőzött gyűjteménye össze
állításakor, ö t év alatt valóban nagyon szép szám 
ez, és egyben mutatja a pápai pálos iskola magas 
szellemi szintjét is. Ezek a színművek és előadá
saik semmiképpen nem maradhattak hatás nélkül 
a város kulturális életében sem. 

Honnan táplálkozhatott ez a virágzó drámairo
dalom és színjátszás? Honnan nyerhetett indításo
kat és hatásokat? A magunk részéről megtaláljuk 
a magyarázatot abban, amikor a rend eltörlése
kor felvett leltárban azt olvashatjuk, hogy a pá
pai rendház könyvtárában egész sorozata meg

volt a korabeli iskoladráma-gyűjteményeknek. A 
katalógus a következő gyűjteményeket sorolja 
fel: Tragoedia Italica (Róma, 1763), Július Co-
lonetől, Reffeustól (Róma, 1764), Dentiustól 
(Dresden, 1718), Gillytől (Venezia, 1704); — Co-
moedia Italica Crespontis II., III . , IV., kötete 
(Venezia, 1758), Proespiustól (Firenze, 1728), 
Stanchiustól (Róma, 1668), valamint a Theatrum 
Mundi Gallici (Paris, 1558). Nyilvánvaló, hogy en
nek a hatalmas anyagnak a tanulmányozása bőven 
adhatott ötletet, esetleg anyagot a pápai iskolai 
színjátszás színvonalának emelésére, fejlődésére."' 
Mivel tudjuk, hogy ezekben a gyűjteményekben 
milyen értékes anyag állott rendelkezésre mind a 
szerzőknek, mind az esetleges fordítóknak, éppen 
ezért fájlalhatjuk nagyon, hogy a bőven áradó 
termésből, ma, alig valamit ismerhetünk. Olyan 
csekély a maradvány az eddig előkerült pálos 
iskola drámaanyag eredeti szövegben és prog
ramokban, hogy ezekből nem is tudjuk igazában 
felmérni és méltóképpen értékelni a pápai pálos 
iskolai színjátszás érdemeit s minőségi összeha
sonlítást tenni a jezsuita, a piarista, a minorita 
vagy éppen a protestáns iskoladráma-terméssel. 

Századunk elején még megvolt kéziratban az 
egykori pápai pálos nagygimnázium törvényei
nek pontos szövege, melyet Rosty Miklós pápai 
prefektus 1761-ben írt össze és hirdettetett ki. Ez 
volt a Leges Gymnasii Etc. című gyűjtemény.1 ' 
Jelenleg sajnos nem tudtunk nyomára akadni. 
Lappang. Valahol. Vagy elveszett. Ki tudja? Ki
vonatos ismertetéséből tudjuk, hogy a törvények 
szerint mindegyik osztálynak kötelessége volt 
Pápán, egy színielőadást tartani az iskolaév so
rán. Az első és a második osztály magyarul volt 
köteles előadni egy-egy vígjátékot; a harmadik 
pedig két deklamációt adott elő az iskolai év so
rán latinul. A színdarabok előadása előtt a pre
fektus és a tanárok előtt főpróbát tartottak. A 
gondosan kimunkált előadás, a cselekmény 
élénksége a víg deklamációk esetében jó hangu
latba hozta, jókedvre derítette a latin nyelvben 
jártas közönséget, és bizonyosan nagy hatással 
volt a hallgatóságra. 

Jellemző és érdekes az, hogy ezeknek az isko
lai törvényeknek A prefektus jogai és kötelessé
gei című fejezetében, ott olvashatjuk azt is, hogy 
„akadémiákat és színielőadásokat tartat", vala
mint azt is, miszerint „ügyel a gymnazium udva
rának, az iskoláknak, színháznak és auditórium
nak a tisztaságára", s végül a következőket: „az 
ő megengedése nélkül egyik tanár sem adhat elő 
színdarabot vagy deklarációt".1" 

A pápai pálos színjátszásnak nagy hagyomá
nyokra utaló eleven hatását mutatja az is, hogy a 
rendnek eltörlése után, amikor a pápai rendhá
zat is felszámolták és az iskolát is bezárták, de 
némi huzavona után, városi tanintézetként, volt 
pálos tanárok beállításával, újra megnyitották, 
1792 szeptemberében komédiát játszottak. Ez 
egyben utolsó adatunk is a pápai pálos iskolai 
színjátszásról. Sajnos sem magáról a darabról, 
sem annak tartalmáról, sem pedig az előadásáról 
egyéb adatot nem tudunk.19 

összefoglalva az eddig elmondottakat, úgy 
gondoljuk, megkockáztathatjuk azt az állítást, 
miszerint a pápai pálos iskoladráma-irodalom és 
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iskolai színjátszás, eléggé késői kezdetei ellené
re is, állott azon a színvonalon, amelyen a másik 
rendek (jezsuita, minorita, piarista) hasonló típu
sú irodalma és színjátszása állott. Sőt, a pálosok 
az iskoladrámákba új elemeket, jellemeket, ala
kokat hozva, amazoknál előbbre is léptek, és a 
világi dráma, valamint a színjátszás alapmotívu
mai is felíedezhetők bennük. 

KI VOLT TÀNCZ MENYHÉRT? 

A ránk maradt pálos iskoladráma-gyűjtemé
nyek összeírója. Személyisége azért is érdemes 
megkülönböztetett í igyelmünkre, mert pápai szü
letésű. A pápai római katolikus plébánia anya
könyvében a következő bejegyzést olvashatjuk 
róla: neve Josephus; szüleinek neve: Joannes 
Tancz Susanna Knirrli; keresztszülei: Franciscus 
Rohovich Juditha Paar; születési dátuma: 19 Feb-
ruarius. Az anyakönyv szerint tehát Pápán szüle
tett 1743. év február 19-én. Az apja foglalkozása 
nincsen bejegyezve.20 

Az anyakönyvi bejegyzés szerint a keresztség
ben József nevet kapott. A Menyhért nevet szer
zetesi névként, a pálos rendbe való belépésekor 
vette fel. És attól az időponttól kezdve egész éle
te végéig ezt a szerzetesi nevét használta, és 
rendjének feloszlatása után sem hagyta azt el. 

A rendje szerzeteseinek életéről és haláláról 
készült latin nyelvű kéziratos könyvben olvasha
tó az, hogy 1761. október 25-én, 18 éves korában 

1. ábra.Táncz M. pálos iskoladráma-gyűjteményének 
címlapja (MTA könyvtára, RUI 4° 56) 
Abb. 1. Das Titelblatt der pauliner Schuldramensamm
lung von M. Táncz (MTA Bibliothek RUI 4° 56) 

lépett be a pálos rend kötelékébe. Idézzük: ,,R. 
Fr. Melchior Tancz Hungarus, 18 Annorum in 
Ordinem ingressus est: 1761. oct. 25." Ekkor tette 
le a szerzetesi fogadalmat Márianosztrán.21 

Szülővárosának pálos rendi algimnáziumában 
végezte el alsóbb fokú iskolai tanulmányit, és itt 
kezdte el a felsőbb fokú tanulmányokat is 1762-
ben, a bölcseleti tudományok tanulásával. Pápá
ról Sátoraljaújhelyre került a teológiai tanulmá
nyok végzésére, 1763-ban. Itt tanul Joset című 
verses drámájának kézirata címleírásának befeje
ző szavaiban, saját kezű beírása szerint olvasható 
dátum szerint 1765-ben is. A következő állomás 
Pécs, ahol az újonnan szervezett, létrehozott líce
umban folytatta teológiai tanulmányait, és itt ír
ta össze 1766—1767-ben az Akadémia levéltárá
ban őrzött iskoladráma-gyűjteményt. Itt szentelik 
áldozópappá 1767. június 8-án. Pár évig tartózko
dik Pécsett, majd Pestre kerül, s 1770—1773. 
években a tartományfőnök másodtitkára, amint ő 
maga írja: collega minor. A máriavölgyi kolostor
ban 1773-ban megtartott tartományfőnöki válasz
tógyűlésen, a rendi káptalan előtt szeptember 19-
én ő mondotta az ünnepi beszédet. Ebben az év
ben visszakerül Pápára s a rendház prefektusa. 
Nincs adatunk arra, hogy élete utolsó éveit hol 
töltötte el és milyen körülmények között, a pesti 
rendház kolostorából való kiköltözése után. A 
császári hatalom által számára is megállapított 
évi 300 forintot kitevő évjáradékából minden bi
zonnyal csak tengődött. Tudunk arról, hogy a 
rendjének visszaállítására irányuló mozgalom
ban, küzdelemben cselekvően részt vett. Meghalt 
Pesten, 1800. október 7-én, viszonylag fiatalon. 

Táncz Menyhért nem volt nagy munkák és ön
álló értékes irodalmi alkotások szerzője, öná l ló 
műve nem jelent meg nyomtatásban. Az általa 
összeírt iskoladráma-gyűjteményen kívül még 
egy vegyes kéziratáról tudunk jelenleg, melynek 
tartalma értékes forrásanyag a pálos rend utolsó 
éveiből. A legkésőbbi bejegyzések 1796-ból szár
maznak, s ezekben a feljegyzésekben történeti 
okmányok másolatait is megőrizte. A kéziratos 
mű címe: Miscella Notabilium per Melchiorus 
Tancz Ordinis Sancti Pauli I. Eremitae Sacerdo-
tum Curiosa Posteritatis Gratia Connotata. Pesti-
ni 1789. Anno. Ez a kalocsai főszékesegyházme-
gyei könyvtárban őrzött könyvecske kis, nyol
cadrét alakű, 275 lapot tartalmazó kézirat. Meg
van benne a 210—216. lapokon Fríz András S. J. 
Zrini ad Sigetum című latin nyelvű iskoladrámá
jának hű másolata. 

A PÁPAI PÁLOS ISKOLADRÁMÁK 

Táncz Menyhért, ez a még stúdiumokat folyta
tó ifjú teológus, gyűjteményének címe szerint 
pápai és újhelyi ( = Sátoraljaújhely) iskoladrá
mákat írt össze, amelyeket ezekben a városokban 
a tanulóifjúság elő is adott. 

A kézirat címe: Actiones Scholastcae Gymna-
sior (um), Papensis et Ujheliens(is), S, Candidi ac 
exempti Ordinis S. Pauli Primi Eremitae Con-
scriptae Per Melch: Tancz ejusdem S. Ordinis 
Proíessum SS. Theolae in qvartum Anum Audi to
re in Neo-erecto Lycaeo 5-Eccliensi 1766. 1767.22 
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2. ábra. A PÁL с. Pápán készült és itt előadott dráma 
címlapja (MTA könyvtára, RUI 4° 56) 
Abb. 2. Das Drama mit dem Titel „PÁL", das in Pápa 
geschrieben und vorgetragen worden ist (MTA Biblio
thek RUI 4° 56) 

A mi értelmezésünk szerinti fordításban: 
,,Szent Pál első remete kiváltságos és szent rend
je pápai és újhelyi gimnáziumainak színművei, 
melyeket összeírt Táncz Menyhért rendi fogadal -
mas ugyanazon rendből, az ujjonnan szervezett 
pécsi líceumban a szentséges teológiának ne
gyedéves hallgatója 1766. 1767." 

A gyűjteményben azonban mindössze egy pá
pai színmüvet találunk, holott azt várnánk, hogy 
mindkét iskolából egyenlő arányban tartalmaz 
ilyen anyagot. Ennek a magyarázatát, ha minket 
ma nem elégít is ki teljesen, a gyűjtemény végén 
olvasható összefoglaló megjegyzésben olvashat
juk. Ennek latin nyelvű szövege: ,,Haec pro S. 
Matris meae Paulináé Religionis décore et salutis 
Tuo Autem Lector bénévole, si placet, Commodo, 
gravissimos inter Theologiae Labores descripsi, 
omissis plus minus Viginti alijs Actionibus Pa-
pae, hoc qvinqvennio qvo eloqventiae floret stú
dium, productis, Utpote meritissimorum P. Marti
ni Billisics primis duobus Annis Rhetorices P. 
Michaelis Sabadhegyi Professorum opusculis par
tim qvia ii ipsi hoc perfuncti sunt laboré, partim 
qvia non vacabat unum sic facere volenti ut aliud 
non negligatur. Vale et pro me Deum exora. F. 
M. Т . " Я 

Az eredeti kéziratnak eme latin nyelvű szöve
ge a mi értelmezésünk szerinti fordításban: „Át
nyújtom neked jóakaratú olvasó hasznodra, ha 
tetszik, a nagyon tiszteletre méltó P. Billisics 
Márton és P. Szabadhegyi Mihály szónoklattani 

professzoroknak első két évéből előadott mun-
kácskáiból ezeket; amelyeket nagyon terhes teo
lógiai munkáim közepette írtam le, az én szent 
anyám, pálos hitvallásom tiszteletére és vigaszá
ra; — eközben mellőztem Pápa más (többi) szín
műveiből körülbelül húszat, habár ott az ékesen 
szólásnak ez a tudománya már öt év óta virágzik; 
— részben mivel ők maguk ezt el nem végezték, 
részben pedig mivel nem lehet egyfélére sort ke
ríteni a nélkül szívesen, hogy a másik el ne ha-
nyagoltassék. Légy üdvözölve (köszöntelek) és 
könyörögj érettem Istennél. F. M. T." ( = Fráter 
Melchior Tancz.) 

Ámul az ember, amikor olvassa a mentegetöd-
zésképpen is felfogható, de valójában megbízható 
adatot arról, hogy Pápán milyen bőséges termés 
volt iskolai színművekből és mennyire virágzott 
az iskolai színjátszás, melyet az összeíró az éke
sen szólás tudományának nevez. Komoly veszte
sége magyar nyelvű irodalmunknak, hogy ebből 
a gazdag pápai iskoladráma-termésből, melyről 
Táncz említést tesz, mindössze két darabot isme
rünk. Teljes szövegében a Pál című darab maradt 
ránk, melyet leírója szomorújátéknak nevez. A 
másik pedig Tamerlán, melynek programja 
nyomtatásban maradt ránk, de csupán kivonato
san ismerjük ezt is, mert a Petrik könyvészeté-
ben megjelölt helyén, az Egyetemi Könyvtárban, 
kutatásunk során nem volt fellelhető az eredeti 
nyomtatvány. Mindenesetre elgondolkoztató, ér
dekes tény az, hogy a pápai származású Táncz 
Menyhért saját születési helyének drámai anya
gából egész tömeget hagy el. Magyarázata lehet 
ennek az, hogy gyűjteménye összeírásakor Sátor
aljaújhely drámatermése élményben közelebb 
volt hozzá, mint Pápáé?! Mert valójában éppen 
Sátoraljaújhelyről került Pécsre tanulmányai 
folytatására, s az összeírást megelőző évben még 
ott tanult. Billisics 1764-ben újhelyi professzor, s 
ekkor már írja színműveit. Szabadhegyi is hason
lóképpen. Mivel a tanár és diák ugyanazon isko
lai közösség kohéziójának tagja, szellemének 
hordozója, az itt kapott élmények frissebbek, ele
venebbek, és a hallott-látott művek eléggé hatá
sosak is ahhoz, hogy figyelmét elsőrenden is 
ezekre fordítsa. Nem tudjuk, milyen szempontok 
szerint válogatott, egyéni ízlése vagy a tömegsi
ker befolyásolta-e válogatását. Ha a Kocsonya 
uram házassága címmel színre alkalmazott közjá
ték mai modern korunkban való sikerére gondo
lunk, megállapíthatjuk, választása célba talált a 
gyűjtemény összeállításánál. És ha mi ma sajnál
kozunk is azon, hogy nem írt le több pápai dara
bot, mint a Sátoraljaújhelyen is előadott, tehát 
közismert Pá/-t, mégis az egyetemes nemzeti kul
túra érdekében hálásak lehetünk az ifjú studens-
nek, hiszen terhes tanulmányai között is vállalt 
egy olyan többletmunkát — drámagyűjteménye 
összeírását, másolását —, amellyel igen értékes 
szolgálatot tett, nem csupán rendjének, hanem 
nemzeti kultúránknak is. Rendjének azért, mert 
megőrzött annak szellemi örökségéből nagyon 
értékes, a csekély maradékhoz képest gazdag ha
gyatékot a pálos rend szellemi arculatának világi 
vonalon való felméréséhez; nemzeti kultúránk
nak pedig azért, mert megőrizte számunkra a ta
pogatódzó és bátortalan lépésekkel meginduló 



magyar drámairodalom halvány nyomait. Termé
szetesen a modern dramaturgia ismereteit nem 
lehet számon kérni annak a kornak az íróitól, s 
így a pálos atyáktól sem! 

Nézzük közelebbről ezeket a pápai pálos isko
ladrámákat. 

Táncz Menyhért gyűjteményének első darabja 
Pápán keletkezett, és itt is játszották először, de 
azután Sátoraljaújhelyen is előadták. 

,,PÁL Szomorú Játék mellyet Nemes Pápa Vá
rosában Jádzott ugyan azon Első Remete Szent 
Pál szerzetes Fiainak gondviselése alatt nevelke
dő és tanuló Tekéntetes, Fő Nemes, Nemzetes Iff-
júság Tisztelendő Páter Péntek Istvánnak, úgy 
mint Harmadik, és Negyedik, Oskoláknak Profes-
sorának, munkájával, s Kormányzásával, azon 
esztendőben, Hatodik Oskola azon Nemes Város
ban Kezdődött, úgy mint Ezer hét száz hattvan 
egygyedikben. — Beszélgető Személlyek: — 
Pál N. Bálintfy Márton 
Őrző Angyal 
Azariás név alatt N. Eördögh Pál 
Elme 
Feliciánus név alatt N. Talabér Boldisár 
Akarat 
Triphon név alatt Langh Ferencz 
Jóra való hajlandósága 
akaratnak Piacidus név 
alatt Andor Josef 
Kevélység 
Andrapodista név alatt Alexovics György 
Kép mutatás 
Gratianus név alatt N. Hőgyészi Márton 
Világi Hívság 
Amarillis név alatt N. Klempai Jósef 

Haller Regem.béli Zászlótartó 
Tűrhetetlenség 
Thoas név alatt Molnár István 
Torkosság 
Nábor név alatt Patsaj János 
Szenvedés 
Evanestes név alatt N. Tengerdi László 
Állandóság 
Victor név alatt Esze János 

Játéknak Állapottya. 
Decius Romaj Pogány Fejedelemnek, és Kemény 
Tyrannusk az egy igaz Keresztény Romaj Hit el
len való halhatattlan Kegyetlenkedéseinek nap
jaiban Első Remete Szent Pál alsó Thebaisbul ere
dendő Tizen ött Esztendős iffjú, fene dühösködé
sét az emiétett Tyrannusnak távoztattni Kíván
ván, és a Felséges Úr Istennek hívebben Szolgál
ni, Kiettlen pusztáiban sötétes Thebaisnak Köl
tözni szándékozott, mellyet szerencsésen végben 
vivén Száz tizen három Esztendőket némelly 
Kősziklának röjtökében töltött vala méltó szol-
gálattyában az Úr Istennek. S. Hier." 

A darab egy ,,Elől járó beszéd"-del kezdődik, 
melyet a szerző öt versszakban, hétsoros strófák
ban írt meg. Ezután indul a darab, mely három 
,,Végezés"-ből s összesen 20 „Kimenetel"-bői áll. 
Mai nyelven három felvonás és húsz jelenet. Itt 
adjuk az eredeti összefoglalását az eredeti szö
veggel, mely egyben tartalom. 

I. Végezés. I. Kimenet. — Pál el végezi magá
ban, sötétes barlangjaiban Költözni Thebaisnak. 
II. Kihez midőn már már indulóban volna járul

ván Azarias sok rendbéli vigasztaló szókkal bá-
toréttya eőtet és magát hozzája adgya Uti Társul. 
III . Azonban nagy sietséggel érkezik Feliciánus, 
Ki Triphonnal való hoszas vetekedését, annak 
hozzajok jövetelét, és tulajdon el tökéllését Ki 
nyilatkoztattya. IV. Kiknek egyenlő szándékokat 
el érkezvén Triphon tellyességgel meg gátolni 
igyekszik. V. Melly dologban midőn szorgalma-
tossan foglalatoskodnék, fia Piacidus nagy rémü
léssel és kiabálással futamik hozzája Ki némelly 
történettül, mellyet szemlélt vala, viseltetvén, 
Thebais pusztájiban igyekezik. VI. Triphon hir
telen végzését Pálnak Társaival együtt Kárhoz-
tattván, Különös belső Lelki indulattul annyira 
fel gyullad, hogy utánnok indulni Kinszeritetik. 

II. Végezés. I. Kimenet. — Triphon, némelly 
homályos Kérdésére való felelet által Pálra talál 
társaival együtt. II. Kiknek Köz beszélgetéseket 
halván Andrapodista, reájok rohhanik, de el nem 
foghatván Szóléttya szolgájit. I I I . Kiket minémü-
ségét a Történetnek meg beszélvén, Utánna ren-
dely. IV. Álmélkodván Fő vakmerőségeken az el 
futamodottakk. V. Azonközben Gratianus és 
Amarylis el juttnak, Kik fontos okokkal allattyák 
Pálnak Társaival való el fogatását, Andrapodista 
szemes Vezetésekre az el fogattattaknak Küldi 
eőket, utána Vetvén maga el jövetelét. VI. Fel 
Fuvalkodva rebesgeti a foglyognak elégtelensé
géket a szabadulásra. VII. Pál üldözését Kerül
vén Andrapodistának el téveszti Társait. VII I . 
Kik mindazonáltal rövid üdő múlva szomorú Ki
áltására megjelennek vigasztalván eőtet. 

I I I . Végezés. I. Kimenet. — Pál Társaival ér
kezvén, a Juh Pásztoroktul tartandó uttyukrul, ez 
hegynek indul. II . Mellynek Zöldellő Faji Közt 
mulatozó Kupidótul a Világi mulandóságoknak 
Követésére ösztönöztetik, de némelly Trombita 
szót halván az Erdőnek veszik minyájon uttyo-
kat. I I I . Mellynek által menésében, Köz beszél
getésben lévén, Két Oroszlányok járulnak hozza
jok. IV. Honnénd el indulván Evanesztesre talál
nak, Ki az Istentül nékik rendeltetett barlangban 
Vezeti eőket. V. Holott Victortul szívessen fogad-
tattván Lakásokat Veszik." 

Az első Végezés utolsó Kimenetele végén latin 
nyelvű utasítás olvasható, mely szerint pásztorok 
nyájuk körül dalt énekelnek és táncolnak. A dal 
szövege magyar, kottája nincs leírva, és valószí
nűleg ez már a sátoraljaújhelyi előadáson került 
bele a darabba. Az első strófa szövegéből követ
keztethető ez, melyben ,,jó hegy allai bor t" inná
nak, ha ettek »zsódort«". 

Híven feljegyezte a másoló azt is, hogy ,,Jád-
zatott Üjhely mező Varasában, ugyan azon T. P. 
Péntek István Tanítása alatt", s közli azoknak az 
ifjaknak a nevét is, akik előadták ott a darabot. 

A címben olvasható utolsó sorok az évszám 
feltüntetésével arra utalnak, hogy Pápán az 1761. 
június 1-én felavatott és a humaniórák tanítására 
emelt új iskola felavatásának örömére írta szer
zője, és az örömünnepélyen rendezték meg, ad
ták elő ezt a színmüvet. Ez egyben minden bi
zonnyal a színielőadások tartására beépített 
nagyterem és a színpad felavatására is szolgált. 
Említettük már, hogy milyen nagy ünnepélyes
séggel vezették be az ifjúságot az új iskolaépü
letbe. Nyilvánvaló tehát az, hogy ezt az alkalmat 
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ügyesen használták fel a pálos atyák arra, hogy 
szinte az egész társadalmat megmozgató ünnepé
lyen, az előkelő vendégsereg előtt, éppen rend
jük alapítójának, Remete Szent Pálnak életútjá-
ból elevenítsenek fel szerintük fontos részletet és 
jelenítsenek meg egy színjátékban. S ha a darab 
megjelölése „szomorújáték" is, inkább az öröm
nek és a hálaadásnak volt ez a játéka. 

A darab szerzőjére nézve semmiféle utalás nin
csen a szövegmásolatban, legalábbis úgy, aho
gyan azt manapság megszoktuk. Figyelembe vé
ve a címben olvasható szöveget és újra meg újra 
átgondolva, elemezve, úgy gondoljuk, hogy a 
„munkájával" kitétel vonatkozhatik a szerző sze
mélyére, tehát magára az íróra is. Vagyis nem 
csupán betanította és rendezte a darabot Péntek 
István, hanem ő maga volt az írója is. Szerintünk 
a betanításra és rendezésre inkább a ,,kormány
zása va l" kitétel utal. Ebben a vonatkozásban nem 
mellőzhető a sátoraljaújhelyi előadással kapcso
latos feljegyzés sem, ahol ,,Péntek István Tanítá
sa alatt" újból eljátszották. Ugyanis ez újra csak 
azt a gyanúnkat erősítheti meg, hogy Péntek sa
ját színjátékát vitte magával Sátoraljaújhelyre, 
és ott is ő adatta elö, saját betanításában és ren
dezésében. Ha a „Tanítása alatt" szavakat úgy 
értelmezzük is, hogy ottani professzorsága alatt, 
amikor ott tanította az ifjúságot, akkor sem ki
zárt az a feltételezésünk, hogy ezt az iskoladrá
mát ő maga szerezte. A magunk részéről tehát 
azon a nézeten vagyunk, hogy ennek a háromfel-
vonásos, énekkel és tánccal színesített színdarab
nak Péntek István pálos szerzetes atya a szerző
je. Megírására egy speciálisan pápai esemény 
adott indítást, egy akkor Pápán működő szerzetes 
tanár számára. Ez az iskoladráma tehát minden 
ízében valóságosan pápai eredetű és ihletésű. 

Az örvendetesen végződő szomorújáték főalak
ja természetesen Pál, a rend megalapítója. A töb
bi alak, a harmadik felvonásban név szerint is 
megemlített és az előadásba személyesen bekap
csolódó pásztorok és Cupidót kivéve, valameny-
nyien jelképek, szimbólumok. Velük kell meg
küzdenie, benső lelki harcát megvívnia Remete 
Szent Pálnak, hogy kísértésüket legyőzve, eljus
son céljához a barlangba, ahol életét eltölti. Vele 
maradnak itt Victor, Azariás, Felicián, Piacidus 
és Triphon, azaz az ember benső énjének erői, az 
emberséget meghatározó legjobb és legszebb al
kati elemek hordozói és az égi transcendens vi
lág láthatatlan s csak a hit számára érzékelhető 
valósága. A barlanghoz Evanestes vezeti el őket, 
akivel az erdőben találkoznak. 

Nincsen a darabban közjáték, de figyelmet ér
demel a pásztorok színre lépése a harmadik fel
vonásban. Érdekessége az előadásnak, hogy bár 
neveik szerint szerepelnek: Koridon, Menalka, 
Alexis, Isander, és szövegük is eléggé bő, még-
sincsenek diák megjelenítőik név szerint megem
lítve. Hasonlóképpen tapasztaljuk ezt Cupido 
személyével kapcsolatban: nincs megnevezve az 
énekmondó diák. 

Meglepő egy iskolán kívüli személynek, rá
adásul egy katonának a színdarabban való szere
peltetése. Vajon miért lehetett rá szükség? A vi
lági hívságot kívül élő, az egyházi renden és is
kolán kívül lévő világi személynek kellett ábrá

zolnia, eljátszania? Ki volt ez a Klempai József 
Haller regementbeli zászlótartó? Korábban az is
kola tanulója? A regement zászlóját hegyesen, 
begyesen, hivalkodva hordozó katona? Ezért 
esett rá a választás? Ezekre és még több más kér
désre nem tudunk ma már válaszolni. Minden
esetre a műkedvelő színjátszó diákok között, Pá
pán, ebben a zászlótartóban tisztelhetjük a legel
ső felnőtt polgári és katonai amatőr színjátszót. 

A párbeszédes történet tárgyánál fogva is ma
gában hordozza a vallásos nevelő szándékot, lé
nyegében ezért íródott, s valószínűleg nem is 
annyira drámai értékeiért, mint inkább azért ad
ták elő többször s más helyeken is, mert a pálo
sok rendjének alapítójáról szól. 

A szöveget olvasva valósággal lüktet, zenél ez 
a prózai szöveg. Dallama van ennek a prózának, 
mely tele van ragyogó képekkel és hasonla
tokkal, megkapó szófűzésekkel, magyar nyel
vünk színes fordulatainak szépségeivel. 

Ezt a gazdagon áramló ízes magyar szöveget 
nem töri meg az alkalmanként szükségszerűen a 
sorok vagy bekezdések végére beírt latin nyel
vű rendezői utasítás. A szinte gombostűfej nyi la
tin nyelvű szöveg mindenképpen a színdarab elő
adására vonatkozó szerzői és rendezői előírás. 

Ez az iskoladráma mindenképpen vall szerzőjé
nek tiszta magyar szellemiségéről, népi gyökerű 
gondolatvilágáról. Ha meg lehetne határozni mű
faját nyelvi stílusának, verses prózának, versüte
mű prózának mondanánk. Teljes szövegét a füg
gelékben közöljük. 

II. — A másik pápai pálos iskoladráma ugyan
csak 1761-ben keletkezett, és ugyanakkor adták 
is elő. Szövegét a maga eredeti valóságában saj
nos nem ismerjük. Petrik könyvészete szerint az 
Egyetemi Könyvtár állományában lett volna ta
lálható. Kutatásunk közben kiderült, hogy az 
Egyetemi Könyvtár ún. aprónyomtatvány tárában 
volt. Erről az anyagról szabályos címfelvételt 
nem készítettek. így katalógusainkban nem talál
ható.24 ezt közölte érdeklődésünkre az Egyetemi 
Könyvtár, valamint azt, hogy a háború óta erő
sen ,,infusa" állapotban lévő anyagban hiába ke
resték. Következtetésünk szerint, mivel apró
nyomtatványról van szó, nem jelent meg könyv 
alakban nyomtatásban, s kéziratról sem lehet szó, 
hanem egy nyomtatott programról, mely a darab 
lényeges anyagát kivonatosan közli. Bayer, Csá
szár és Mócs közül, akik a pálos iskoladrámák
kal alaposabban és tüzetesebben foglalkoztak, 
egyik sem említi, tehát nem is ismerte ezt a mun
kát. Koltai Virgil utal rá művében, de amit közöl, 
abból csakis arra következtethetünk, hogy a 
nyomtatott program volt a kezében.25 Kívüle 
Nagy Sándor utal még a műre, de tévesen azzal a 
megjegyzéssel, hogy „előadták a pápai jezsuita 
gimnázium diákjai".26 Pápán sohasem volt jezsui
ta gimnázium, sőt a dráma címében világosan 
benne van az, hogy az iskola patrónusának, gróf 
Esterházy Ferencnek tiszteletére adta elő a diák
ság. 

„MAGA MAGÁN GYŐZEDELMESKEDŐ TA-
MERLÁN, szomorú játék, melyet komédiabeli al
kalmatossággal lerajzolt Méltóságos fraknai Gróf 
Eszterházy Ferencznek, Tekintetes Nemes Mo-
sony-Vármegyének ö rökös Főispánynyának Föl-
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séges Első Ferencz Római Császár és Fölséges 
Mária Therézia Magyar-Országi Koronás Király-
nénkk Kamarássának, Valóságos Belső Tanácsos-
sának etc. etc. Mint Leg-Kegyesebb szószóllójá-
nak s Pátrónussának tiszteletére a Pápai Deák
ság. (Nyomtattatott Streibig Gergely János által 
1761-dik Észt.)" 

Szögezzük le mindjárt, hogy semmiképpen nem 
lehet utánérzése vagy utánköltése Thoma Bálint: 
Deposu.it potentes de sede, adumbratum est in Ba-
jazethe primo Turcarum imperatore et Tamerla-
no Magnae Tartariae Principe című drámájának. 
Ugyanis ebben, a címéből is kitetszően — ma
gyarul „Hatalmasokat dönt le trónjaikról" bibliai 
citátum —, isteni beavatkozás következménye Ba-
jazid veresége, míg a mi drámánkban már szerel
mi háromszögről van szó, melyben Tamerlán ön
magát legyőzve mutatja meg az igazi jellembeli 
nagyságot. 

E pápai pálos iskoladráma szerzője szerint, ,,A 
Játék-Állapottya" vagyis tartalma az, hogy a sok 
és nagy győzelmet arató s diadalai miatt elbiza
kodott Bajazeth szultánt megtámadja Tamerlán 
Scythiai fejedelem s az elbizakodott szultánt le
győzi, rabságba hurcolja. A történelmi tény iga
zolására Leonicusra hivatkozik a szerző. S ennek 
utána a következőket írja: ,,. . . a játéknak fel-
ékesíttésére pedig képzetik, hogy Zaira nevű leá
nyát Bajazethnek meg-fogta légyen véle együtt. 
Akit noha az egész Ázsiánál többre becsülne, 
még-is hogy maga-magán is győzedelmet tenne, 
szabadon engedi Arbantesnek". 

3. ábra.A latin nyelvű dráma címlapja (MTA könyvtá
ra, RUI 4°56) 
Abb. 3. Das Titelblatt des in lateinischer Sprache ge
schriebenen Dramas (MTA Bibliothek RUI 4° 56) 

Ebben a pápai pálos iskoladrámában két fontos 
motívum jelenik meg. Az egyik a török motí
vum, a másik a szerelmi háromszög. Ez utóbbi az 
iskoladrámák között elsőként. Pár évvel később, 
az Omnia Vincit Amor Polidorus et Cassandra cí
mű, ugyancsak pálos iskoladrámában, melyet Sá
toraljaújhelyen adtak elő 1765-ben, valamint az 
ebben foglalt magyar nyelvű közjátékban mind
kettőnek más szerepe van, és nem is szerelmi há
romszögről van szó. A török motívumnak ilyen 
késői jelentkezése az iskoladrámákban nemcsak 
a török legyözhetetlenségébe vetett dermesztő fé
lelem eloszlatását, hanem a török ellen való in
dulatnak ébren tartására is hathatós érzelmi fel
töltést is jelenti. 

A drámában a kiindulópont egy történelmi 
esemény, de azután a képzelet játékává finomul, 
hogy kiábrázolhasson egy eszményt, melyet az 
ifjúság és a színjáték többi néző elé vetíthet. Ez 
az eszmény így fogalmazható meg: bármekkora 
hős legyen is valaki, bármilyen dicső győzelme
ket arasson is véres csatamezőkön, valójában ak
kor dicső és igazi hős, amikor önmagát tudja le
győzni! A színjátékban tehát az etikai tartalom 
kap hangsúlyt és nem a szerelmi! 

A dráma három ,,Végezés"-ből összesen hu
szonhárom ,,Kimenetel"-ből (az első 9, a második 
és a harmadik 7—7 kimenetel) áll. A főbb szerep
lőkön kívül vannak a darabban hírmondók, tán
cosok, énekesek, katonák és muzsikások. A sze
replő ifjak nevei és szerepeik: 
Tamerlán 
Szittya fejedelem Georgius Alexovics 
Bajazid Ázsia császára Joannes Simon 
Orthobul Bajazid fia Leopoldus Pacsovszky 
Zaira, Bajazid leánya Martinus Fekete 
Arbantes 
Bajazid tanácsosa Paulus Eördögh 
Adrast 
Tamerlán fővezére Martinus Bálintffy 
Arete második vezér Joannes Tarnóczy 
Jaguppen 
Bajazid fővezére Franciscus Lang 
Bernczen 
Bajazid második 
fővezére Gabriel Bálintffy 
Magyar követ Martinus Högyészi 

Amint látjuk, ez az iskoladráma nem magyar 
tárgyú. A nemzeti indulatokat nem szítja fel, és a 
szülőföld, a szűkebb haza szeretetére nem ösztö
nöz. A nemzettel való kapcsolata annyi, hogy 
szerepel benne egy magyar követ, de arról, hogy 
mi volt a feladata a többi szereplő között, a szö
veg ismeretének hiányában semmit nem tudunk. 
Tamerlán mindenképpen hős. Pompás katona és 
dicső hadvezér, aki diadalra vezérli hadseregét. 
De hős azért is, mert az elfogott Bajazethtel 
együtt fogságba esett szép Zaira iránti szenvedé
lyes szerelmét legyőzve, átengedi a leányt igazi 
szerelmének, Arbantesnek. A drámai konfliktus 
akkor oldódik, amikor Tamerlán megtudja, hogy 
Zaira a szultán lánya, régtől fogva a szultán taná
csosának jegyese. A szerző tehát a játék ,,fel-
ékesít tésére" dolgozta bele a győztes hadvezér
nek és az elfogott „királykisasszonynak" a sze
relmi harcát a drámába, hogy aztán jó véget ad
jon a darabnak, és természetesen meglegyen az 
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4. ábra.A BAKHUS с. vígjáték címlapja (MTA könyvtá
ra, RUI 4° 56) 
Abb. 4. Das Titelblatt des Lustspieles ,,BAKHUS" (MTA 
Bibliothek RUI 4° 56) 

etikai tanulság is. A nézők mindenképpen elége
dettek lehettek. A szerelmesek, akik régtől fogva 
szerették egymást, boldogan megkötik frigyüket, 
de ezen túlmenően mindenki gazdagodhatott egy 
követésre méltó nemes emberi tulajdonság isme
retével. Az előadás tehát hasznosan betöltötte 
rendeltetését. A női főszerepet a kor szellemének 
megfelelően, mint a szereposztásból olvashatjuk, 
férfi játszotta. 

I I I . — Kutatásunk közben fedeztük föl az alább 
következő, s a magyar iskoladráma irodalomban 
teljesen ismeretlen és kimondottan pápai törté
nelmi eseménnyel foglalkozó pálos iskoladrámát. 
Sajnos nem a teljes szövegű kiadványra bukkan
tunk rá, hanem csupán a „szinopszisára", prog
ramjára, ha úgy tetszik, ,,színlapjára". Maga az 
iskoladráma egy valóságosan is pápai történelmi 
eseménnyel, az 1600. évi várbeli vallon zsoldo
sok lázadásával foglalkozik. Tehát nemcsak a ke
letkezési helye és az előadásnak helye Pápa, ha
nem a játék témája, eseménye, cselekménye is 
Pápán játszódik. Ebben az alkotásban erőteljes 
hangsúlyt kap a szülőföldnek és a hazának a sze
retete is.27 

PAPA VARASÁNAK VITTATÁSA mellyet ko
médiái Játékban le-ábrázolt az ötödik és hatodik 
iskolabéli iffjúság Pápán, 1772-dik Esztendőben 
Szent Mihály havának 8-dik napján. 

A' Játéknak Àllapottya 
Mátyás Római Császár, Magyar Országnak ezen 
a néven második Királlyá alatt azon Franczia ka
tonák, kik a magyarok segétségére küldettek a 
Pogány töröknek ostromi ellen Pápa Varasában 

helheztetvén, iszonyú és hallatlan pártütést in-
déttának, el-annyira: hogy frigyet is kötöttek a 
törökkel, azzal mentegetvén hitszegéseket, hogy 
a Római Császár az őket illető katona Zsoldot 
törvénytelenül tülök el vonta légyen. Ezeknek 
le-csendesíttésére mivel se kérelemmel, se jó ta
nácscsal a magyarok semmire nem mehettek, el-
tökéllették, hogy hadi erővel ki-kergetnék a vá
rosból a pártütőket, ammint végtére be is tellese-
dett. 

így emlékezik Istvánfi magyar ország Króni
kájában az harmincz kettődik könyvben. Né-
mellyeket hozzá tészen a játékos költemény. 

A játék helheztetik Pápán, többnyire a Tüzes 
kapunál. 

A' Beszélgető Személlyek 
Svorcemburg Zobotin Imre 
Nádasdi Holósi Pál 
Kolonics Gácsi Gergely 
Marothi Káldi János 
Ennek fia Jósef Viglesi Imre 
Sklakovics Békási Ferencz 
Péchi Pfafl Pál 
Bakácsi Abrahámfi Ferencz 
Bendekuczi Pásztor Parájcz Mihály 
Finus Ányos István 
Motta Jánosi József 
Enrik Polfinger Ferencz 
Achmet Csoknyai József 
Törökök kik a Pápai fogságban hevertek: 
Mustapha Zobotin János 
Zaira Pap András 
Bajazet Bacsák Antal 
Ezek után következnek a Katonák, Énekesek, és 
a többi. 

Ez az 1772-ben írott és előadott iskoladráma 
történelmi eseményt, a pápai várban 1600-ban 
megtörtént vallon lázadást,2 a város életében or
szágos hírnévre szert tett keserves történetet vit
te a közönség elé. Ennek színpadi feldolgozásá
val akar nevelni és tanítani. Megőrzi a történeti 
hűséget. A szereplők is mind az eseményekben 
részt vett történelmi alakok. Mindössze Finus, 
Enrik s a Bendekuczi pásztor költött alakok, 
akiknek nevével nem találkozunk a valóságos 
történeti eseményekben. Péchi valójában Petz 
császári követ, Motte pedig La Motte francia fő
tiszt, a lázadók élén a vár főparancsnoka. Svor
cemburg nem más, mint az ostromban hősi halált 
halt Schwartzenberg német fővezér. Minden bi
zonnyal a török nevek lehetnek költöttek, mivel 
a történet idején volt raboknak neveit aligha is
merhette a szerző a darab írásának és előadásá
nak idején. 

Amint a színdarab indul, a második jelenetben 
— ,,Maróthy Jósef fiát a' városnak és az ország
nak állapottyárul oktat tya" —, ebből arra követ
keztethetünk, hogy ez a darab a szülőföld és a 
haza szeretetére és iránta való hűségre akarta 
oktatni a nézőket, s természetesen az előadó diá
kokat is. Az egymás után következő jelenetek 
eseményeiben megmutatkozó tanítói célzatú szán
dék lehetett az is, hogy az alkut, a megállapodá
sokat, szerződéseket kölcsönös hűséggel, pontos
sággal meg kell tartani a kétoldali feleknek. Az
az: ha a császár pénzért fogadott fel zsoldosokat, 
ezek elvárhatják joggal azt, hogy kialkudott 
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zsoldjukat időben meg is kapják, és ezeknek vi
szont teljesíteniük kell azt a szolgálatot, amire 
szerződtek. Hangsúlyos azonban az, hogy a láza
dás törvény- és szerződésszegés még akkor is, ha 
bizonyos ideig várni kell a zsoldra valamiféle 
akadályozó tényező miatt. Hiszen a többiek a lá
zadó vallonokon kívül, ha morgolódtak is, netán 
fizetésük kézhezvételének húzódása miatt, mégis 
hajlandók voltak tovább is várni, és nem csatla
koztak a törökkel cimboráló árulókhoz. 

Maróthy „sok keserves panaszolkodásai" el
árulják sanyarú sorsát és a neki szánt végzetet, 
mégis, magyar vitézhez méltóan megmarad híven 
esküje mellett, sőt még anyagi javait is feláldoz
va, nem lesz árulójává a rá bízott városnak és 
hazájának. Jellemszilárdsága és magatartása a 
nézők érzelmeire ható nemes erkölcsi példa. 

A befejező részben, amikor Nádasdi ,,el-éri a 
pártütőket, és ott az el-követett hit szegésért kü
lönös kínokkal bünteti őket", arra akar tanítani a 
szerző, miszerint az elkövetett bűnöknek megvan 
a súlyos következménye. A bűnösnek lakolnia 
kell bűnéért. Itt nincsen helyettes elégtétel. Ma
gának a bűnösnek kell elviselnie bűneinek kö
vetkezményeit. Végső tanulságként tehát óvni 
akar szerzőnk az árulás, a gonosz cselekedetek és 
a felsőbbség elleni lázadás bűnétől, egyben pedig 
a helytállás és a türelem és az áldozatos hűség 
etikai elemeit építi, erősíti a lelkekben. 

IV. — A magunk részéről, a szerzője miatt, be
soroljuk a pápai iskoladrámák közé az iskoladrá
ma-gyűjtemény negyedik darabját is, a versben 
megírt Józsei-et. Az írója ugyanis maga a pápai 

származású Táncz Menyhért , és valószínűsíthető 
vele kapcsolatban az a tény, hogy Pápán elő is 
adták, amikor írója mint az iskola tanára és a 
monostor prefektusa, szülővárosában működött. 

JOSEF. — Testvéritül Ismaelitáknak el adatik 
álma miatt, Ki azután Putifárnak szolgálattyára 
juttván fő tisztségre emeltetik annak Udvarában, 
de midőn Putifár Feleségének gonosz Kívánságá
ra nem áll, hamissan bé vádoltattván tömlöczben 
vettetik, honnét az álomnak meg magyarázása 
miatt Fáraó eötet meg szabadéttván leg főbbé tet
te Egyiptusban így olvastatik Teremtés Könyvé
ben. Csináltatott mulatság Képpen F. Táncz Meny
hérttől, Első Remete S. Pál szerzetes Fiától de 
még sohol nem jádzatott. 1765. esztendőbéli mun
ka. Ûjhelyben. Jádzó Személlyek. 
Jákob Jóséinak Attya Kalmár Ismaelita 
Simeon Jóséinak Báttya Putifár 
Levi Josefnek Báttya Putifár felesége 
Ruben Josefnek Báttya Fáraó 
Jósef Bölts mondó 
Júdás Josefnek Báttya Szolgája Fáraónak 
Dán Josefnek Báttya Putifárné Szolgállója 

Pohárnokja Fáraónak 
A mű négysorosán rímelő versekben van írva, 

és az ismert bibliai történetet adja elő. Három 
felvonásban játszódik. 

,,I. Kimenet. — Josef Ki jővén a pusztára Báty-
tyaihoz azoktul Kűtban vettetik, de onnand Ki 
vétettvén Kalmároknak el adatik Báttyaitul, Kik 
vérben mártván ruháját Jákobnak Küldik. 

II. Végezés. — Jákob Kezében tartván Josef
nek véres ruháját, ájulva dűl Székin, azonban 
énekeltettik. el adatik Josef Putifárnak. Kitül fe
lesége vádolása miatt tömlöczben vettetik. 

III . Végezés. — Fáraó Almád, mellyet Bölcsek 
meg nem tudnak magyarázni, Josef meg magya
rázza, azért Faraótul Egypitus Urává tétetik." 

A felvonások nincsenek jelenetekre osztva. 
A filozófus és teológiai doktor Táncz Meny

hértnek ez a munkája éppen nem árulkodik köl
tői vénáról. Mondanivalója arra irányul, hogy 
megmutassa az ifjú Józsefnek a megpróbáltatá
sok között is rendíthetetlen lelki erejét és a kí
sértések közepette is állhatatos erkölcsi jellem
szilárdságát. Ezen van a hangsúly. 

V. — A pápai pálos játékokból még három la
tin nyelvű DEKLAMACIÓ maradt meg, melyek
ről tudunk és az iskola harmadik osztályos ta
nulóinak előírás szerinti bemutatója lehetett. A 
korabeli latin nyelvben járatos közönség bizony
nyal jó hangulatra derülhetett rajtuk, mivel ele
ven a cselekményük és tréfás a hangvételük.29 

1. — Somnus quadragenarius. Paradoxon histo-
ricus e Plutarchi t. 2. petitum. — A darab főhőse 
Epimenides, akárcsak a mesebeli Csipkerózsika, 
mélységes álomba merül. Álma negyven eszten
deig tart. S amikor e hosszú álmából felébred, azt 
kell tapasztalnia, hogy mennyire megváltozott 
minden. Az atyai ház és környezete is más, őt 
magát sem ismerik és mindenképpen ki akarják 
ebrudalni az ősi házból. Hosszas félreértések után 
mégis kiderül kicsoda, és megerősítik jogos tu
lajdonában. 

2. — Mutua excusatio. Dialógus comicus brevi-
culae actionis. — A darab főalakja Philus pazarul 
díszes öltözékében úrnőjéhez siet, hogy azt név-
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5. ábra.Táncz Menyhért Josef с drámájának címlapja 
(MTA könyvtára, 4° 56) 
Abb. 5. Das Dramatitelblatt des Dramas „JOSEF" von 
Menyhért Táncz (MTA Bibliothek 4° 56) 



r — — - ' m " mm return*1 

6. ábra. A latin nevű dráma közjáték, bevezető énekkel; magyar nyelvű, Kocsonya uram házassága címen ismert bohó
zat (MTA könyvtára, RUI 4° 56) 

Abb. 6. Das Interludium des lateinisch geschriebenen Dramas mit einem Vorlied; ein in ungarischer Sprache ge
schriebenes Lustspiel mit dem Titel: Die Heirat von Herrn Kocsonya (MTA Bibliothek RUI 40° 56) 

napján felköszöntse. Útközben összetalálkozik 
egy terhet cipelő munkással, aki a gőgösen lép
delő urat beletaszítja az út menti pocsolyába. A 
piperkőc dühében bezáratja a teherhordót. Ez ki
szabadulva, a bírónál kér elégtételt. A bíró a gő
gös piperkőccel szemben a teherhordó munkás
nak ad igazat, s megmagyarázza Philusnak, hogy 
neki nem volt feltétlenül fontos és szükséges az 
útja, ellenben a teherhordónak vállalt munkája 
volt, tért volna ki tehát a nehéz terhet cipelő em
ber elöl. Ráadásul, mivel a napszámból, napi ke
resetből élő embert be is záratta, azért azt is.meg 
kell fizetnie, amit ez a munkás a fogsága idején 
keresett volna. Ugyanis az alatt az idő alatt, amíg 
a börtönben ült, elesett a napi keresetétől. 

3. — Furtivum obsonium. Dramation. — Eltá
vozik az úr hazulról huzamosabb időre. Ezt az al
kalmat használja fel a személyzetből a kulcsár és 
a szakács arra, hogy megdézsmálják a borospin
cét és az éléskamrát. Az úr inasa is részt kér eb
ből a dézsmából, azonban a másik kettő mindent 
tagad. Az inas egy óvatlan pillanatban bebújik a 
szekrénybe, és ott kilesi, kihallgatja a két bűnös 
dolgait. Amikor a ház ura váratlanul hazajön, a 
hoppon maradt inas mindent leleplez. 

Mindhárom kis darabban meglepően jól hasz
nálja ki a szerző a helyzetkomikumot. Valóban 
élvezhették a nézők és jól szórakozhattak az 
egyes figurákon. 

Mindegyik ,,kisdráma" hordoz tanulságot. Ket

tő inkább konvencionális módszerrel, de a piper
kőc és a teherhordó munkás jelenete abban a 
korszakban, még vígjáték formájában kimondva 
is, egyedülálló jelenség. Ludas Matyi még önma
ga vesz elégtételt Döbrögin, a gőgös uraságon. 
Ebben a kis pápai pálos miniatűr drámában fele
lős állami hivatalnok ad elégtételt a lenézett két
kezi munkásnak, az öntelt úri hatalmassal szem
ben. A társadalmi szintkülönbség nivellálódik 
Justitia mérlegén. Ez akkor, talán nem túlzunk, 
ha kimondjuk, forradalmi tett volt. Meglepő az 
az elfogulatlanság, amellyel a bíró, a pallosjog, 
az úriszék és a deres világában, a kiváltságos 
rendek és a lenézett jobbágy világában az ítéle
tet a teherhordó javára hozza meg. A magunk ré
széről nem tudunk még egy hasonló esetről, ami
kor a színpadon e korszakban, a 18. században, a 
munka és a dolgozó ember megbecsülésének ha
sonló ábrázolásával találkoznánk. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Témánk az anyag összegyűjtésében és bemuta
tásában csupán a pápai anyagra leszűkítve került 
feldolgozásra. Mégis, az elmondottak alapján 
joggal állapíthatjuk meg azt, hogy a pálos isko
ladráma-irodalom és iskolai színjátszás területén 
a pápai pálos gimnázium élenjáró, számszerűleg 
is bőven termő, példamutató alkotó tevékenysé-
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get fejtett ki. És ezzel ösztönzést adott a többi is
koláknak is. Éppen ezért, amikor most a követ
kezőkben a pálos iskoladrámák általános jellem
zését óhajtjuk összefoglalni, ezt az irodalmat 
egészében szemléljük. 

A pálosok az a rend, amely úttörő szerepet töl
tött be a magyar nyelv irodalmi szintre emelésé
ben. Ez a szolgálatuk természetszerűleg fakad 
magyar eredetükből. Ök azok, akik a magyar 
mélyrétegnek, a népnek nyelvét, érzelmi és gon
dolatvilágát áramoltatták bele a nemzeti iro
dalomba. Magyar észjárás szerint magyarul és 
magyarán mondották el szórakoztatva tanító mü
veikben azt, amiről úgy érezték, hogy korukban 
azzal adósok népüknek. Amit elmondtak, minden 
cikornya nélkül tették; néha nyersen mondták ki, 
de jellemzően népies, magyar folyó nyelven úgy, 

hogy mondjon valamit a nagyúrnak is, akár püs
pök, akár főrangú nemes földesúr, de végered
ményében megértse az iskolájukban tanuló diák 
szülőanyja s apja is, akár iparos, akár kereskedő 
vagy éppen dolgozó paraszt. Előítéleteket küz
döttek le azzal, hogy megelőzve minden más ren
det vagy a renden kívüli írótársakat, nőket is 
szerepeltetnek darabjaikban. Öelőttük a szerelmi 
háromszöget nem ismerte az iskoladráma. Hős
nőik mindig pozitív alakok. A férfiak között ott 
vannak a későbbi színdarabok kedvelt tipikus fi
gurái. 

Milyenek lehettek a pálos színpadok, díszle
tek, jelmezek? Milyen lehetett a színpadi beszéd? 
A darabokban erre nem kapunk választ, a latin 
nyelvű rendezői utasítások nem árulnak el sem
mit. 

7 ábra. Maynzeek térképe Pápa belvárosáról, 23. szám a pálosok rendháza (Megyei Levéltár, Veszprém - mikrofil
men Dunántúli Ref. Ehker. könyvtara, Papa) 

Abb 7 Die Landkarte von Maynzeek von der Innenstadt Pápa, die Hausnummer 23 ist das Ordenshaus der Pau mer 
"(KomUatfarchfv vlszprém - An Mikrofilm die Bibliothek der Reformierten Kirche Trandanub^ns, Papa) 
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8. ábra.Pápa belvárosa, részlet a pálos templommal, 
rendházzal 1661 előtt (festmény a Pápai Helytörténeti 
Múzeumban) 
Abb. 8. Die Innenstadt Pápa, ein Teil der Paulinerkirche 
mit dem Ordenshaus vor 1661 (Das Gemälde im Ortsge
schichtlichen Museum Pápa) 

JO. ábra.A pápai pálosok birtoka: Karakó a vámmal és a 
malommal (Országos Levéltár. S. 86. — 1773. Helyszín
rajzok a pápai kolostor birtokairól) 
Abb. ÍO. Das Gut der Pauliner zu Pápa: Karakó mit dem 
Zoll und mit der Mühle (Landesarchiv. S. 86. — 1773. 
Ortszeichnungen von zu den Papaer Klostern gehören
den Gütern) 
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9. ábra.A tanulmány írásakor felkutatott pápai eddig is
meretlen iskoladráma címlapja (Győri Püspöki Papne
velőintézet könyvtára. Stromata Hungarica G. XXIII . 2. 
11.—Coll. 68) 
Abb. 9. Das Titelblatt, das während des Schreibens die
ser Abhandlung gefunden worde (Die Bibliothek der 
Theologie des Bistums zu Győr. Stromata Hungarica G. 
XXIII. 2. 11. -Coli. 68) 



FÜGGELÉK 

A PÁL PÁPAI ISKOLADRÁMA TELJES SZÖVEGE 

Elöl Járó Beszéd 
Pál, Pál, Pál, mi dicsőségünk, Közülünk hova lettél? 
Elizius mezejérül melly vélettlen el tűntél! 
Thebaisnak barlangiban 
vagy Üres Kőszikláiban 
jaj, talán rejtekeztél! 

Jászban öltöztek a Muzák, álmélkodnak a Párkák, 
Könyveznek a gyenge Nymphák, megszűntek 
a Musikák, 
Cytharája Apollónak, 
nem zeng hárfája Arionnak, 
vég butsudat hogy hallyák. 

Tellyes reménségünk vala, hogy nékünk 
Társunk lennél, 
Flóra virágos kertyében, vélünk rósákat szednél, 
Diannának Templomában 
Syrenesek Kórussában 
hogy hiven megjelennél. 

Álnok és csalárd szerencse, így bánsz 
é híveiddel? 
egész engedelmességgel valánk hozzád hűséggel, 
miért tehát drága kincsünktül 
meg fosztál szemünk fénnyétül, 
ravasz mesterségeddel. 

Már hogy a fortályt fortéllyal kel meg 
győzni s nem szóval 
Ki tanultuk jó kárunkal, de mi is okkal s móddal 
majd meg vet tyük a hálónkat, 
meg fogjuk szép madarunkat 
Kit tőlünk el ragadtál. 

Vége 

I Végezés I Kimenet. PÁL 
Meddig oh Istennem! vallyon meddig számos 

fogyatkozásit tapasztalom a te szent szogálatod-
nak, meddig súlyos keresztit, sok rend béli ször
nyű veszedelmét viselem ezen gyarló testnek? 
meddig veled oh Istennek választott népe Israel? 
sötétes pusztájában tévelgek Egyiptusnak! de 
vajha tévelegjek, fel derülne valóban, fel pi
rosló hajnala vigasztalásomnak, oszolna, oszolna 
homállyá el fajult szívemnek, csillapodnék zaj
já tellyes ereimben buzgó véremnek, fel talál
nám czéllyát el tökéllett szándékomnak. De mi 
gátollya végben meneteleket mind ezeknek? 
bátor szívvel! nincsen amint rémlik, oroszlány 
az útban, Két Uraknak, s egymással ellenkező 
két Uraknak hiven hiven szolgálni senki nem elég
séges. Boldog az az Iffjú, ki első napjaitul fogva 
élete zsengéjénak, szüntelen viseli terhét az 
Urnák. Indullyatok tehát, oh Egek engedjétek! 
Készek ugyan, de felettéb Késedelmes Testem
nek tagjai, nincsen semmi helye mulatozástok
nak, Különös Veszedelmeket, fő lelki Károkat 
foglal itt magában a késedelem. Lássátok egy 
kevéssé ékes róna feldét el kiterjedett Tarto-

mánnyának Thebaisnak, nem de nem el lepi-é 
majd majd reátok sereglendő Keresztény vért 
szomjúhozó üldöző serege Decius Tyrannusnak! 
szemlellyétek halmát, véghetetlen számát a Kín
zó eszközöknek! Támogasd öh Uram gyarlósá
gomat, adgy Uti Vezért, hogy el ne téveledgyem! 
II. Kimenet. Pál. Azarias. 
Pál. Jaj hova? Azarias. békesség néked, távul a 
félelem. Pál. De vallyon ki vagy te? Azarias. 
Azarias én vagyok szíves jó Barátod, ,ki nem 
jöttem néked el hidd bántásodra, sött tellyes 
örömödre, s vigasztalásodra. — de melly nagy 
buzgósággal gyulladoznia én téged szemléllek? 
Pál bú bánattal, szomorúsággal, szörnyű féle
leméi. Azarias Bocsásd szélnek mind ezeket, 
vigasságra kelnek, folandó napjaid, Pál sött jász
ban öltöznek, mint veszem eszemben, nem 
ú g y . . . Azarias Légy jó reménységben: dol
gaidnak várjad jóra fordulását. Pál meg czáfol-
ja mind ezeket Lelkes dühössége Decius Tyran
nusnak. Azarias nem semmi képpen. Pál Oh Vajha! 
Azarias nem tanátsos eö néki sött tellyességgel 
nem lehet az ösztön ellen rugoldozni. Pál az ösz
tön ellen rugoldozni? hogy hogy érted Kér
lek mind ezeket? Azarias Nincsen hatalom, nin
csen birodalom az Ur ellen, Kinek Szent Lel
ke által föl tett czélodra hathatossan vezérelte
tel. Pál Való ugyan való Kedves Azariám, hogy 
hatalma légyen az Úrnak az holtakbul élőket tá
masztani, való, hogy hatalma légyen a szűköl
ködő Lázárokat Duss Gazdagokká változtattni, de 
oh Ki számosan Külömb Külömb féle fogyatko
zásául véseltettvén az emberi gyarlóságnak, ép
pen nem tapasztallyák hathatósságát ezen Isteni 
erköltsnek. Azarias Tehát tapasztalni te sem 
fogod? Pál ugyan attul tartok nem kevéssé, hogy 
ne talántán Szerencséttlen számokban azoknak 
én is számláltattam nagy volta miatt az Eredendő 
bűntül származott rosszra való emberi hajlandó
ságnak, honnét nyilván következendő, hogy súly-
lyos veszedelmim meg nem szűntenek légyen, 
és így . . . Azarias hadgy békét jó Barátom ezen 
félelmes elme futtatásoknak, engedd ezeket tely-
lyességgel azoknak, akiknek semmi reménségek 
nincsen, Te pedigh erős hittel az Úrban helhez-
tettvén reményedet, különös Kegyelmét annak 
biztossan várjad alkalmatos időben, dolgaidnak 
pedig tellyes folyamattyát éppen reám bízzad és 
jövendőbeli szerencsés ki meneteleket azoknak 
egyedül tőlem várjad. Pál Segéllyenek az Egek. 
Azarias Lám meg visgálván szorgalmatosan uczák-
nak rejtekit, utaknak leseit, minden felől Kívána
tos bátorságot tapasztalék, sőt a mi több, meny
nyire füleim, szemeim sajdétthatták, mély álom
ban el merült fegyvert viselő népe az ellenkezők
nek. Pál Vidámully reményem, meg segítt irgal
mas Istenem, nem másollya másolhatattlan igire-
tit, mellyet ajánlott vala hajdan Kedves szolgái
nak, mondván el vezetem eöket a pusztában, 
holott Kedvem szerént beszélgetek vélek.; — 
Ah légyen úgy Uram! és mennél hamarébb lé
gyen úgy, mint Szent igéd mongya: tellyesécsd 
bé Kegyessen, mellyet ígértél Kegyeimessen. — 
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Kívül vagyunk tehát Azaria minden veszedelme
ken? Azarias Nincs külömben. Pál Jobján fogott 
mind Kettőnket a Szerencse?! Azarias Ez is úgy 
vagyon. Pál Mi oka tehát vonakodásunknak? jer 
indullunk. Azarias. Íme én . .. de mi tünék sze
memben? Mint ha Felicianust látnám nyakra 
főre ellenünkben jönni? Pál Felicianust? honnét 
ismeret eötet? Azarias Az Úrnak titkos rendelé
séből. Pál Vajha hozná a jó Isten! 
III . Kiemenet. Pál, Azarias, Felicianus. 
Pál Hozott Isten tellyes örömemre, és vigassá
gomra leg Kedvessebb Barátom Feliciane. Feli
cianus nem kevesebb örömemre és vigasságomra 
vagyon nékem is kedves személlyednek Látása. 
Pál mi hir, vallyon mi hir, Feliciane? Felicianus 
Szólhatok nyilván? Pál bátorságossan. — Azarias 
egy a leg jobb barátink közül. Felicianus Meg 
futam jobb részit határinak Theibaisnak. Pál mi 
végre vallyon? Felicianus Tégedet egyedül keres 
vén. Pál Honnéd vette eredetit ezen különös szor
galmatosságod? Felicianus Gyökere vala ennek 
mi ellenünk keresztények ellen való szörnyű ke
gye t lenkedése Decius Tyrannusnak. Pál Oh 
Egek! mit hallok; — foltasd továbbá kérlek 
foltasd beszédedet. Felicianus Beszélgeténk az 
el múlt napokban egymás közt Triphonnal 
Deciusnak ellenünk való dühösködése felől 
,melybül következek, hogy szívemnek titkát 
(:nem tudván az és álhatatlanságát:) követke
zendő képpen néki jelenteném, nem tanácsos, 
mondám nékünk Kristus követőinek ezen ve
szedelmes üdőben továbbá mulatoznunk The-
bais városában, hogy ha mind Lelki, s mind 
testi nyakunkban függő veszedelminket kívány-
nyuk távoztatni. Pál Oh Istennek csudálatos vé
gezése! . . . de mit ezekre Triphon? Felicianus 
Valamint természetes tulajdonsága néki min
denekkel mindenekben ujjat vonni, úgy úgy 
ezekben is el annyira összve akasztá vélem a 
tengely végét, hogy majd majd üstökben ka
pánk, és így meg nem egyezhetvén véle, köz
leni, ki midőn e végre hozzád indulnék, tele to
rokkal kiált vala Triphon utánnam, mondván: 
Veszem eszemben szándékodat, ezennel megelőz
lek. Pál Tehát Triphon hozzánk jövend? Fe
licianus Nyilván ki tetszik beszédjéből, sőtt nálad 
való jelenlétét reménlettem, de fogjunk a dolog
hoz, ne talántán akadált szerezzen jelen létével. 
Pál Magasztald az Urat oh Feliciane! imádandó 
cselekedetiért, Kinek titkos rendeltetésébül 
esett, hogy el végezésedben vélünk meg egyez
nél, támogattni fogod bölcs okoskodásiddal el 
tekellett szándékomat, noogatni pedig tehetsé
ged szerént végh butsu vételemet! Felicianus 
Nagyob részre ettül viseltetett hogy utamat hoz
zád venném. Pál De kisugárlotta füleidben fel 
tett szábdékomat? Felicianus Triphon, ki midőn, 
a mint emléttém, néki jelenteném el tökéilése
met, illy szókra fakada fel háborodván: Kik vol
nának társaim? reám rivalkodván, felelt mérgi-
ben: Pál, Azarias névő jövevén emberrel, kik 
valamint te, hallom meg maszlagosulván, eredőt 
fújdogálnak. Pál hogy hogy állyuk meg tehát 
előtte a sárt? Azarias Bizzad az Istenre itt is 
dolgaidat, fogod tapasztalni szerencsés voltodat, 
az isteni erő gonosz szándékokat úgy igazgat-
hattya valamint a jókat. Szép példával az Ür eztet 

meg mutatta a midőn Lovárul Sault le forgatta, 
mert tette a farkast eö szeled báránnyá, és a fö 
üldözőt erős Kő oszloppá. Felicianus Hogy vég-
hetettlen kegyelme az Ürnak ennyire terjedjen 
éppen nem vitatom, de azomban hogy valaki 
kész veszedelemben magát szánt szándékkal 
botsássa azt sem tanátslom; azért Pál, ha ha tet
szik ne késtellük utunkat, jer indullunk. Pál Ügy 
légyen. 

IV. Kimenetel. Triphon, Pál, Azarias, Felicianus 
Triphon Lassan Pál, lassan, hová indulsz? merre 
oly siető félben? álly meg, ne hirtelenkedgyél, 
az hirtelen végezéseit nem mindenkor biztosak, 
el ne ragadgyon senkinek éretlen tanátsa, tudva 
vagyon nyilván nálod, melly könnyű hitű légyen 
mindenkor az Iffjúság gyakorta nem tudván a 
szint szintül meg külömböztettni. Meg orvosolha-
tattlan veszedelmeket szerez magának; visgáld 
azért, s fontold meg jobban a dolgot, vess ujjó-
lag számot eszeddel, és az után intézd el maga
dat. Pál Az Ürra bíztam ügyömet, reménlem, nem 
fogok fogyatkozásokat szenvedni dolgaimban, 
mivel szent ajánlása, hogy valakik az eö oltalma 
alá folyamodnak, ki ragadja eöket minden némő 
veszedelmekből. Felicianus sőtt inkább . . . 
Triphon Hallyuk hát hallyuk! minémö böltsessé-
get fog böfögni ezen czélcsapó prókátor. Feli
cianus Te inkább okossabban és mértékeltesseb-
ben folytassad dolgaidat és hogy ha ama meg 
másolhatattlan igéjét az Isten Lelkének; a szent
tel szent lészesz, a gonoszszal pedig gonosz, 
csak bal füllel, hallod, leg alább terjezd Lelki 
szemeid eleiben, minémöségeket s véghetettlen 
sokaságikat kettős veszedelmidnek, mellyek 
majd majd nyakadban függenek. Triphon Hall
gass kérlek, bőven fárasztottad füleimet ezen tök 
agyadbul kelt mesélgetésekkel az el műit napok
ban. Vedd eszedben, hogy nem félő, semmi ve
szedelem, föl vannak forralva mindenek hív szol
gállatomra, s kész parancsolatomra mindenkor 
Fő Vezérivel együtt üldöző serege Deciusnak. 
Felicianus Meg lásd hogy meg ne csalatkozzál, 
melly sokszor csillagnak látszik a Levegő égen, 
a mi nem csillag, hanem csak szemfény vesztő 
tündérség, lappang elhidd a zöldellő fűben a 
mérges kígyó, hogy pedig kész veszedelmidet 
nem itélled veszedelemnek lenni honnét vagyon? 
ime okát adom, meg bocsáss mert bizonyára sze
reted a veszedelmet, de jaj a veszedelmet sze
retőnek, mert igen könnyen el vesz abban. 
Triphon Ha, ha, ha! mast mast szépen ki tetszik 
hogy üres a kobak, a vagy hogy ki esett belőle 
a mi benne nem volt is. . . melyik Filosophiában 
tanultad kérlek, hogy valaki szerethesse a ve
szedelmet, nem de közönséges Taníttások a Ter
mészetet Vizsgáló Bölcseknek, hogy a jót, nem 
pedig a rosszat, minemő a veszedelem, szereti és 
szeretheti az Ember, melly néked látom kívül 
vagyon buta fejeden. Azarias Az Istennek Fi-
losofiájában, melly sok grádiccsal föllül halladja 
értelmét és minden nemő tehetségét az emberi 
gyarlóságnak és ettül viseltetik, hogy a vilá
gosságot gyakorta setétségnek ,az igazságot 
igazságtalanságnak állítsa lenni az Ember, vala
mint véled mostanában történek. Triphon Íme a 
második procátor; vallyon ki bízta reád a dolog-
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nak folyamottyát? Azarias Az Istennek Lelke. 
Triphon Micsoda Istennek Lelke? Azarias Ki 
szent Pál Apostolnál így szóll: egy más terhát 
visellyétek és így tellyesíttitek be a Kristusnak 
törvényét. Triphon Te is olly fában vágád fej
szédet, mellybül éppen ki nem vonszod. Mi azon
ban Pál Lássunk a dologhoz; mond el noszszo 
mit végeztél? Pál Ah az egekre kénszerétlek ne 
untass továbbá, azon vagyok mast is, Ki ennek 
előtte valék. Triphon Visgáld meg egy kevéssé 
Kérlek, visgáld meg mit cselekszel; ez a bal el 
tökéilés be homályoséttya minden erkölcsös fé
nyességedet, mellyel ez óráig közöttünk szépen 
tündöklöttél, mit fognak ítélni gondold meg 
Thebais Városának lakosi, minémü vélekedéss-
ben lesznek csekély Keresztény Társaságunknak 
Fiaj és Leányi sött a mi több szörnyű halálra 
fognak vetemedni egész rokonságid. Pál Ne 
fonnyazd, oh ne fonnyazd ezekkel továbbá fejed 
velejét, nem titok előtted Szent Pálnak mondása: 
hogy ha az embereknek tetszeném Krisztus Szol
gája nem volnék: íme ezek kívánt napjaj az üd
vösségnek, mellyeket el mulattni fő veszedelem.; 
. . . ismertem én többeketkiket az üdvösségrül 
való gondattlanság, és a jó alkalmatosságnak el 
mulatása végső veszedelemben süllyesztett, 
kikrül emlékezni keserves, követtni pedig eöket 
éppen veszedelmes. Azért kedvesim . . . 
Azarias Tellyes akaratunk nyomdokidat követtni. 
Felicianus ho . . . ho . . . micsoda sivéttás az 
V. Kiemenet Piacidus, Triphon, Pál, Azarias, 
Felicianus 
Piacidus Jaj Atyám! . . . oh Egek! Triphon mido-
log Gyermek, vallyon mi dolog? Piacidus Ti . . . 
Ti . . . Ti . . . Tirannus De . . . De . . . De . . . De 
Decius ve . . . ve . . . ve . . . veszedelem. Triphon 
Ki találtad . . . Decius Tyrannus veszedelem, . . . 
való ugyan való részedrül hogy veszedelem, meg 
vesszőzé az Annya a Gyermeket, és íme el Ká-
bulvána fájdalomtúl ,Tyrannust, Deciust, vesze
delmet kiált. Azarias Igasságot szólt ezen gyer
mek. Triphon, meg tetszik szívének különös in-
dulattyábul. Felicianus én is ezen ítéllettel va
gyok. Pál Jaj bizonyára úgy vagyon. Triphon 
Okosbak legyetek Kérlek ez Gyermeknél Kinek 
veszedelme nem több füst szeleknél, az Anya ő 
néki Deciussa, és a nyírfa veszszők kemény 
Tyranussa. Pál had szóilyon továbbá engedd meg 
a Gyermek. Triphon Folytasd tovább tacskó 
tragédiádat. Piacidus Valóban mi nékünk nem 
lesz tiszta eszünk ha illy nagy vészéiben tovább 
itt leszünk, íme Deciusnak majd tőrében esünk, 
testünknek szörnyű kínt Tyrannustól veszünk. 
Hát a mi illeti a Léleknek Kárát fogjuk tapasz
talni nem fizetik árát, melly jövendőbéli üdvös
ségünknek árt, mivel a mennyei Kapukra tészen 
zárt. Triphon Gyermek puha a fejed lágya, mi 
légyen a dolog tárja, nem értheted éppen eztet 
volta képen, mert a gyermeki esztendők, hogy 
értsed nem elegendők, félelmet okoznak, vesze
delmet hoznak. Piacidus Meg bocsáss jó Atyám, 
hallyad mik történtek, mellyek fő indulást szí
vemben szereztek, mellybül bátorságát anyira ki 
vették, hogy ládd félelmessé tellyességgel tették. 
Triphon Továbbá mi következett, mond hamar 
meg esze veszett. Piacidus Egyben gyülénk előbb 
gyermekek seregben, kiknek nagy kiáltás rep

penek fülökben, mi dolog volna az? fontolánk 
elménkben és nagy rémüléssel állánk öszve 
szemben, azonban futamék egy seregünk közül, 
hogy értené jobban fejek mitül szédül jobban, 
hát láttya üldözők között egy iffjú fűi, Kiktül 
vezettetik kötöztettve kézül. Triphon nosza ne 
szuszogj szaporán mond el, mert majd híre porán 
sem lesz engedelem szóllanyi s kegyelem. 
Piacidus Kit midőn meg érténk visza tért Tár-
sunktul, leg ottan minyáján el halunk azonnal, 
de mind azon által indulánk asztaltul hogy irte-
nénk jobban Decius mint dúl fúl. Megyünk siet
séggel Palotája felé, hát eö az ablakon tekéntvén 
le felé, fönt szóval kiáltya, hozzátok bé felé eze
ket, s az után vágjátok két felé, hogy had ta-
nullyák meg a gonosz Pápisták, Istenek az hi
tet hogy rájjok nem bízták, erre Deciusnak kö
vetőit hittak, az élők könyvében neveket be ír
ták. Ezt halván meg hüle talpunk alatt a Vér, ha
lál veréttéke azonnal ki is vér, kiáltom lódullunk, 
mert több nyavala ér Keresztény Pogánnyal 
láttyátok meg nem fér. Ezen dolgot senki nem 
vévé tréfára, a jó erkelcseknek láttván hogy 
nincs ára, azért kiki üle leg jobbik Lovára tal
palván el juta önnön vagyonnyara. Én is haza 
jövék otthon nem érélek kedves Atyám, azért 
szerte keresélek, szívemnek titkaj minémök 
lennének, akarám, hogy tudva Tenálad lennének. 
Ezen történetet én ma hogy szemlellém, buzgó 
indulattal anyira meg telem, hogy itt Lakásomat 
Limbusnak itéllém, Egyptus barlangit meny Or
szágnak vélem. Hova meg engeded jó Atyám 
hogy jussak, innéd a Szent Lélek ösztönöz hogy 
fussak, hogy az Ür Istennek mélytán szolgálhas
sak, és ezen veszélybül ki szabadulhassak. 
Triphon Látom hogy meg tébolodtál, ezekkel 
együtt bódultál, hidd el meg verem a vállad, és 
nem hiszem, hogy el állód. Piacidus Bizonnyára 
Attyám. Triphon Halgass ha mondom, küíöm-
ben . . . mast vagy igen jó kedvemben, hidd el, 
nem leszen külömben, itt fogsz maradni ölemben. 
Azarias Kedves Barátom, bottlol a mint látom, 
ez az Ürnak végezése nem e Gyermeknek kép
zése. Felicianus Úgy vagyon: Te azért bizo
nyos légy ebben, hogy ez a végezés nem hagya
ték félben, az Isteni erő munkálkodik mellyben 
innét fogyatkozás nélkül megyén végben. 
Triphon Bizonnyal titeket meg csal a reménség, 
mellyben Fundáltatik ez az hirtelenség, ugyan is 
ki lészen itt nagyobb Istenség, kitül adattassék 
bővebben a szentség. Felicianus Nem lesz, sémi 
képen hátra maradásunk, mert az Úr ígérte, van 
bátorkodásunk, véle leszek én, úgy mond minden 
vészéiben és Szent malasztomat öntöm eö szívé
ben. Triphon Látom semmit sem tehetek, épen 
elöl nem mehetek, néktek eleget tehetek, meny-
nyetek, én itt lehetek. Pál Indullunk tehát már 
üdőt veszteni kár, íme a veszel vár, még ma töm-
löczben zár. Triphon dum Piacidus ad eio pro-
fugit, Capere earn volens . . . mondám itt maradsz 
ölemben. 

VI. Kimenet Triphon 
Boldog Isten! melly nagy esze fordulás ez, vesze
delmet kohulni, nagyobban merülni nem de sülyt 
bolondság? Szerencséttlen Iffjúság! vár a nyo
morúság, s nem lesz semmi gyámolyság, Egyptus 
pusztája, üres kősziklája, testedet nem táplállya, 
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mivel folyamattya, közönséges úttya az Ember 
életének, hogy eldelekkel, nem pedig szelekkel 
magát oltalmazhattya. . . . De melly nagyon meg 
szédülék, egész testemben mint egy meg pesdü-
lék, üdvességes indulattyát kűkemény szívem
nek, és meg szentelő malasztyát a nagy jó Isten
nek bőven ( tapasztalom, meg sem is gátolom, 
szerencsés és Boldog Pál, ki ebben, már meg
nyugodtál, jól és szentül gondolkodtál, mert az 
üdvösségre te magadnak utat nyitottál, nékem 
pedig jó példádra ösztönt nyújtottál, mellyet mint 
mágnes kő vasat már már hozzád vonszottál. íme 
majd meg hasad szívem, ezennel szemlelhedd 
hivem. 

Juventuli pastures circa greges canunt segventem 
Cantilenam et saltant. Aria predenita. 

,,Mi bajod sógor? hogy vagy illy Komor 
egyél egy jó darab Zsódort 
öncs rá jó hegy Allai bort 
majd rúgod a port. 
Nincs már nagy bajod nyájaddal s gondod 
el múlt a Kemény hideg tél 
a Zsold pasit és Vetés Kél 
nyájad azokkal él. 
Hogy bundád Kopott, búra nincs okod 
bárányoznak a juhaink 
rendre ellenek Ketskeink 
meg ujjéthatod. 
Zöldül az hecske, tejel a Ketske 
Juhok is a Körmöcskétül 
tölgyeinek a Kakuk Fütül 
Lés zen tejecske. 
Juhokat nyírjük, Ketskéket Fejjük, 
a téjbül sajtokat nyomjunk 
a gyapjokbul Kapczát Kössünk 
majd Lészen Pénzünk. 
Tölcs Pipát Aliska, Üss Tüzet Pista, 
a Dömötör dohánt vágjon, 
Menalka sajtot pirétson 
Gyuri bort hozzon. 
Te pedig Bujtár, lásd a nyáj hol jár 
hogy ne érje valami kár 
Különben a bott Készen vár 
Hidd el az te bár. 
Eöcsém hei Mátyás Te lészesz dudás 
Fújd Fel a Kopasz dudádat, 
dudáld el Lejtős nótádat 
bízd rám a tánczot. 

II. Végezés I. Kimenet. 
Triphon Boldogtalan sors! Szerencsétlen óra! el 
fáradtam, el bádgyattam, nem mehetek se hová. 
Mast valóban mast bőven tapasztalom, de jaj sémi 
hasznával, sött számos kárával gyámolytalan fe
jemnek végső szavadat oh Pál! Kedves Barátom, 
mellyeket indulván hozzám . . . a jó alkalmatos
ságnak elmulatása sokakat végső veszedelemben 
süllyesztett. íme meg történek szegény Triphon-
nal kész veszélynek tengerében evez, melly jól le
het egy ügyünek nevezetes kára, de azomban bű
neinek meg érdemlet ára. Lám fel fuvalkodva jó 
Tanácsát Pálnak meg vetem, hosszas kaczagással 

intésit ki nevetem, kábó bolondságnak gyermeki 
találmánnak szent szándékát itéllém, méltán te
hát- mélytán súlyos terhét viselem sanyarúságim-
nak . . . De minémő szózat zendüle? ez bizonyára 
Pál lészen, ezennel ki tanulom . . . Pál! Echo res-
pondet. áll . . . Hol? Echo tol . . . megyén! Echo he
gyen . . . merre! Echo erre . . . Istenem micsoda 
történet ez? melly homályos beszéd ez? Föl Egek! 
világosítsátok sötétes elmémet. Viszontag prübál-
lom talán értelmeket, és titkos jeleket jobban ki 
tanulom: Pál . . . áll . . . hol! . . . tol . . . megyén . . . 
hegyen . . . mere . . . erre. Tudom már utamnak 
tartandó céllyát, ezen szók tanittyák: áltól he
gyen erre. Óh Istennek nagy irgalma, fáradtsá
gomnak jutalma, Testemnek nyugodalma, el ér
kezik már oltalma. Immár nyugovást nem teszek, 
Pállal míg szemben nem leszek, bú bánattul bú
csút vészek, dolgaim mint lesznek készek, de 
könyebétvén magamat, e völgynek veszem uta
mat. — Vidit ibi dormientem Paulum cum sociis. 
II. Kimenet. Triphon, Pál, Azarias, Felic. Piacidus. 
Triphon Istenem! mit szemléllek? mint ha . . . 
avagy talám sötétes homállyá bánatos szívemnek 
jádzodozza látásomat, valóban bánatos szív, félel
mes tagok . . . Boldog Isten! Nem Pál? . . . nem 
Azarias? . . . nem Felicianus? . . . nem Piacidus bús 
szívemet vidámíttó név? hozzájok közeléttek vala
mennyire, és leg ottan valóságát a dolognak ta
pasztalva fogom tapasztalni . . . Nem de Pál é ez? 
Nemde Azararias-é amaz? . . . ez ismét Piacidus 
az én gyönyörűségem, mellette Felicianus. Oh 
melly lassú leheléssal alusznak minyájan! . . . 
Óh együgyűek! tehát ez tárja azon különös belső 
indulatnak mellyel szüntelen sarkaltattatok az el 
múlt napokban Thebais Városából való ki költö
zésre, ide czélozott azon nagy Isteni szeretet, 
melly által hattván veiéit minden csontyaitoknak 
el annyira hogy földön futókká lennétek, avagy 
talán hio minden igyekezetetek? Füstben ment 
telylyes reményetek és így más végezéstek? 
mellyet óh hogy ha én . . . Pál in somno loquitur 
meg lásd Triphon, hogy meg ne botollál. Triphon 
Álmában beszél az együgyű. Pál mi azonban 
kedves Barátim semmit ne mulassunk. Triphon 
Tőlem való búcsúzása felül álmodozik. Pál Talán 
inkább jó példa adásunk, hogysem hoszas és fontos 
vetekedésünk fogja eötet ösztönözni az igaságnak 
meg ismerésére. Triphon Óh valóban kedves Ba
rátom még álmodban is gondod vagyon reám, lá
tom. Pál Azaria! Feliciane! Placide! ihol jön 
Triphon. Triphon Az Istennek Lelke megjele
nésemet sugárlá fülében, eö ismét vidám orczá-
val jelenti Társainak de nem szenvedhetem már 
továbbá súlyos keresztét a szeretettnek mellyel 
hozzá viseltetem, . . . fel serkentem eötet mély 
álmábul inclamat dormienti Pál . . . Pál Veszede
lem! Triphon Ingyen sem veszedelem kedves 
Barátom, légy bátor szívvel . . . Függezd reám 
egy kevéssé hoszas álomban el merült szemeidet. 
íme Triphon én vagyok kedves Brátod. Pál Óh 
Isteni végezésnek fenekettlen Tengere! de ugyan 
te vágyé? kedves Barátom Triphon. Triphon még 
föl nyitott szemekkel is szunnyadozol együgyű, 
nem de Triphon e ez, ki előtted ál! Pál Azaria! 
Feliciano! Placide, öröm vigasság. Azaraias Ho
zott Isten kedves Barátom Triphon. Piacidus Óh 
Atyám! Triphon Kedves Magzatom! Felicianus 
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Éppen távul minden veszedelem! Triphon még ez 
is szunnyadozik? Pál Igen is hogy távul vágyom 
nem is ez czélla beszédemnek. Felic. mi tehát? 
Pál most már valóban csudálkozom mivel fényes 
nappal sem látsz. Felic. Hogy hogy? Pál Ki áll el
lenedbe kérlek? Felic. micsoda szél hozott ide oh 
Triphon? Triphon Amaz hathatós szele a Szent 
Léleknek, melly leg főbb üldözőjét az Anya szent 
egyháznak Sault nyakra főre hempelgeté lovárul. 
Felicianus hogyan s mi képen? Triphon el válván 
tőletek kezdem elmémben vizgálni állapottyát 
egyenlő el végezésteknek, és midőn illyen elmél
kedésben ereszkedném, történt, hogy különös 
belső Lelki indulat foglalná el szívemet, hogy se-
hul nyugodalmat nem találván utánnatok indulni 
éppen kénszeréttettném, és így minden mulatozás 
és tétovázás nélkül kiettlen pusztájában egyedül 
merülék e vadon erdőnek, mellynek fel dúlván 
hegyeit, meg futván völgyeit le ülék par tyára né-
melly forráskának, mely szép menetellel földbül 
buzog vala, illy gondolat ütközött elmémben mi
vel hányám s vetem azt nagy keservemben: oh 
vajha ma Pállal lehetnék én szemben, nem ural
kodnék illy búbánat szívemben: azonban némely 
szó fülemben zendült, mellynek homályábul kér
désemre szült, ím ezen felelet: áll tol hegyen. Er
re mivel én kérdezem: Pál hol mégyen mere és 
így értekezvén juték ezen helyre. Pál. Azarias. 
Felic. Piacidus. Tellyes örömünkre. Triphon Már 
az Úr Istennek ki ki hálát adgyon, hogy el vége-
zésünk illy jó rendben vagyon azonban induly-
lyunk, mivel félek nagyon, ne a hoszas öröm sí
rásra fakadgyon. Mert az öröm s sírás közt va
gyon illy kötés, hogy egyik másiktul légyen csak 
egy lépés, azért csak hirtelen a vigasság sírássá 
válhatik, a sírás különös vígsággá. Pál Szünnyék 
egy kevéssé beszédünk zengése, némely fő Em
bernek tűnek jelenése, ne talán Triphonnak bölcs 
jövendölése, ezzennel bé tellyék, különös intése. 
Proruit ex Scaena Andrapodista et eos Capere 
vult, sed profugiunt, et inter profugiendus Pál 
Jaj bizony úgy vagyon. 
I I I . Kimenet. Andrapodista 
Mustaha szerencse! várattlan kimenetele cseleke
detemnek, keserű gyülcse heveskedésemnek! íme 
valóban markombul csuszamodék el ama kövér 
praeda, mellyet régtül fogva óhajtottam vala . . . 
Utolsó állati a Természetnek hová ragadott el föl 
fuvalkodástok! talán biztos reminséget különös 
fölséget meg jádzani szándékoztok Andrapodistá-
nak? de esküszöm az Egekre, Mars, Hercules Is
tenekre, hogy ki nem megy P é n z e t e k r e . . . Ti 
Andrapodistának reményét? Andrapodisthának 
mondom. Kinek csak egyedül neve emléttése szé
les e világnak tellyes rémülése, sőtt a Paradi
csomnak is ebben része, kitül volt valaha Üri 
tisztelése. Zeng a föld hang játul ennek nagy sza
vának, nap Kelet térdet hajt csuda hatalmának 
nap nyugot kiáltya eötet Kyrállyának s minden 
féle nemzet fölséges Urának. . . . Hathatós erejét 
ezen két karoknak, csudálták seregi Angyali ka
roknak, mivel ezek által fényes Thronussoknak 
szemlélték romlását mennyei jussoknak. . . . Már 
ha az Angyalok ellent nem állhattak, Andrapo
distának semmit sem árthottak, sőtt szörnyű ká
rokat miótta vallottak, ezen csekély férgek miért 
meg nem hódúinak? De száj okban szakad foga

dom az ízek, mert jó Legényeim vannak nékem 
készek, kik által eö rajtok győzedelmet vészek, 
azután keménnyen igasságot teszek. . . . Gratiane, 
Thoas Amaryllis, Nábor tüsten jelennyetek. 
IV. Kimenet. Andrapodista, Gratianus, Thoas, 
Amarilis, Nábor Gratianus íme jelen vagyunk! 
mit akar Felséged? térdet fejet hajtson bátor el
lenséged, meg lészen fogadom, lehett reménsé-
ged, mellybül következik nagy gyönyörűséged. 
Andi. Nosza Thoasz, nosza indulván Náborral, 
kedves Amarilis te Gratianussal gyorsan szélét 
hosszát e sűrű erdőnek, visgállyátok hegyét s 
völgyét Ligetének. Gratianus Fölséges Királunk 
parancsolly, s indulunk ámbár ellenség is utánna 
lódulunk, egy kevés vártat tva visza is fordulunk 
lábaidhoz véle együtt majd borulunk. Andr. Tör
tének fiaim, hogy ezen völgyetskén, meg jelen
vén előbb is ezen helyecskén, le tévén magamat 
e gyenge füvecskén testemet hűsséttém a fúvó 
szelecskén, holott egy némelly köz beszélgetést 
hallék, sémit nem késlődvén talpamra fel állék 
ráró szemeimmel hegyre s völgyre szállék, de 
semmit nem látván fel s alá sétállék. Amarilis 
Talán Juno vala ékes Dianával, avagy pedig Pal
las a bölcs Minervával , kik ere ménének lassú 
sétálással, követvén Orpheus szép musikállással, 
mivel eök . . . Gratianus Halgass, ne gátold meg 
imádandó szavát felséges Urunknak, mert majd 
érzed savát, nem tudod é Világi új Policziat (: im 
hogy édesétti mézes madzag száját :). And. Azon
ban tekéntvén jobb részére a völgynek, látom 
némely iffjak, hogy ama nagy tölgynek egymás 
közt beszélvén árnyékában ülnek, és a beszéd 
közben egymástul rémülnek. Nábor Azok a Ba-
chusnak ünnepet szentelnek, vagyon ott nagy 
száma különös étkeknek, a jó borok mellyet eök 
egyre desölnek, végtére a tánczban egyenként 
perdülnek. Thoás A fejed Bachustul bolondul, a 
gyomrod pediglen ürességtül kondul, azon vagy 
te látom hogy kolbászt mint koldull, sem hogy e 
dologbul visgálnád mi tóidul, a jó borral épen 
nem öntözöd torkod, sem pedig kolbászai nem 
terheled gyomrod, ámbár halálodban azokat kí
vánod, de mind azon által soha ki nem hányod. 
Gratianus Látom, hogy tenéktek meg nem áll a 
szátok, mert magatok felé fog rendet kaszátok. 
Fölségének dolgát egyre czáfollyátok, fő paran-
csolattyát szélnek bocsáttyátok. Andrapodista 
Kedves Fiam mostan veszem én eszemben, hogy 
egyedül te vagy hív hozzám mindenben . . . Gra
tianus (: mert nem látsz által a rostán :) Andr. 
maradgy meg tovább is ezen hívségedben, íme 
első lészesz Királyi rendemben. Gratian Felséges 
Királyom hallyam esetedet. Andrapodista mely-
bül, távol lévén, keveset érthetek, csendes lépé
sekkel odább közelítték, hát értem minnyájan bő
ven feszegetek, hogy ezen erdőben lakásokat 
vennék. Továbbá fakattak ismit illyen szóra: íme 
mast vagyon az üdvösséges óra, tegyünk érdeme
ket a mennyei jóra, hogy méltók lehesseünk jö
vendőben arra. Bizontalan, tudgyuk, életünk órá
ja, csak álom és árnyék annak a formája, gyak
ran vakra fordul szerencse koczkája, de ha jól 
élendünk, menyben koronája. Annyira szívemet 
meg járák ezen szók, hogy fogam a számban 
mérgemben renden lóg, ugyan is, keserves, hogy 
ezen poroszlók, tsergették fülemben, övék az 
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örök jók. Kik után fiaim tüstént indullyatok, sze
mes kereséssel mindent föl dúllatok, már föleit 
hágván gyorssan az hegyeknek, már futván pusz
táit az hosszas völgyeknek. Gratianus Felséges 
Királunk! íme talpon állunk: parancsolly s ezen
nel minnyájan szolgáltunk ezen esetedért, kit na
gyon sajnállunk vándorló latrokon mingyárt bo-
szút állunk. 
V. Kimenet Andrapodista. 
Hallhatattlan vakmerőség! meg magyarázha ta t 
lan maga hittség! méltóságát felségének, tsuda 
voltát hatalmának, véghetettlenségét birodalmá
nak nyilván nem hallottátok ah bujdosó férgek 
Andrapodistának, fogadom ezen napon ismerni 
fogjátok ki légyen Andrapodista, kinek lábaihoz 
égh s feldnek állattya fejenként térdeplik sűrűnn 
mint borosta, mivel menedék hel, ezen fölség el
len nem volt és nem is lészen, azért kiki jelen. 
Hová tehát büdös bábok? Kelepszéji Andrapodis
tának el kerülhetettlenek s nagyok. . . . Üregiben 
rejtekeztek é sürü erdőnek? Ura Andrapodista 
minden szegletének. Közepére hattok a széles 
Tengernek? Parancsol Andrapodista a vizeknek. 
Függ minden hatalom Üri birodalom meg másol-
hatattlan végezésétül ezen nemes Szívnek, pulsa-
tur ad portám et respondet Andrapodista: Szabad. 
VI. Kimenet. Andrapodista. Gratianus Amarilis 
Gratianus Szerencséssen éllyél kegyes fejedelem! 
az el reppent préda ezennel itt terem. Amarilis 
éppen nem lesz ebben semmi késedelem, bátor 
azt mondhatom, vala némely jelem. Andrapodis
ta Ebben nincs kétsége Andrapodistának, mert 
ereje terjed messze hatalmának. Gratianus Nem 
részesül ebben semmit a szerencse. Amarilis Sze-
meskedésünknek e kívánt gyümölcse. Andrap. 
Hogy hogy kedves Fiam? terjezd ki bővebben, 
örömmel halgatlak, mert vagy nagy kedvemben. 
Gratianus Bölcs végezésedet leg ottan hogy ér-
ténk, mint a sebes sólyom az erdőben kelénk, 
meg alván közepén felső ligetének, föl osztánk 
részekre köztünk kinek kinek. Amarilis Vidá-
mult serege az ékes Músáknak, el érkezett neme 
a gyenge nymphaknak, illattya meg üte virágzó 
Flórának, kívánt jelenése hallaték svadának. Gra
tianus Ismét Te hajmáczban vagy, meg kell val
lanod, mert a mi szívedben van csak azt fagga
tod, nem, pedig hogy kotszkán áll szerencsénk 
látod, mellyet, ha ball lészen, későn de meg bá
nod. Andrap. Térgy visza jó Fiam beszéded 
Czellyára, Amarilisnek az hioság jó hasznára lé
gyen, mivel annak különös sáfára, az illyen ér
demnek tsekély az eö ára. Gratianus mely engem 
illete szélét az erdőnek, meg vizsgáiiám gyorsan, 
végre némely hegynek gyökerére jutván a nyá-
jokra lépek a Juh pásztoroknak, kiket így szóllé-
ték: leg kedvesb Barátim talán szolgálhattok, 
hogy ha ezen helyen sok utat mulattok, vallyon 
némelly iffjak nem mentek é erre? ha ügy va
gyon, kérlek, mongyátok meg merre? Koridon 
szóllamlék ezen kérdésemre, mondván jó Bará
tom azok jöttek erre, és azt is meg mondom, mi
kor jöttek s mere, tsak figyelmezz hívenn kezdett 
beszédemre. Előbb Juhaimhoz megyék ezen völ
gyön kik szerte legeltek ama sürü tölgyön, hát 
látom ött iffjak némely szántó földön által futa
modván, kiálták üldöző jön. Azonban merültek 
ama zöld erdőben és mellette lévő hegyek röjtö-

kében, a mint sajdíthattam, az által menésben, to-
vábá nem láttam, mert el tűntek egyben.; ha 
azért utánok menni szándékoztok, a mint raa-
gyarázám, az Utat tartsátok, és midőn jutandtok 
ama rét szélére, bal kezet el hagyván térjetek 
jobb kézre. . . . Igazgatásodat köszönöm Koridon, 
mondám s el indulánk a mutatott ütőn. lm Ama-
rillissel, hát láttyuk, hogy futót Nábor ellenünk
ben ugyan azon az ütőn. Az erdő közepén, azon 
közben, Thoas, föl szóval kiáltya: ide Nábor paj
tás, az hittván poroszlók itt vannak, nem is más, 
mivel van színekben különös változás. Mellyet 
értvén Nábor azonnal meg téré és midőn ölében 
az erdőnek ére, hallyuk, hogy Thoasnak e képen 
felele: ezek bizonyára, félelem a jele. Ügy e 
hogy meg mondám: kezünkben kerülnek, ámbár 
a Kő sziklák gyomrában merülnek, csak mi jó 
szemessen Üregét e völgynek, rendeli látogassuk, 
mert itt rejtekeznek. Halván mi ezeket, kezdénk 
beszélgetni, ebben Királunknak jó volna hírt ten
ni, melly dolog eö néki fogna kedves lenni, mi 
nékünk pediglen kegyelmet szerezni. Leg hasz-
nossbnak lenni mivel ezt itéllénk, késedelem nél-
külezért vissza térénk. Amarilis És Felséged előtt 
íme megjelenénk, a kívánt újságban részessé is 
tevénk. Andrapodista íme hogy bé tellyesedék, 
a mit előbb rebezgeték Andrapodistának játék 
ezeket el fogni s árnyék. Azonban menten meny-
nyetek Kedves Fiaim eleibek és szemessen ve
zessétek én is nyomotokba lépek. Gratianzs, 
Amarilis Ezekben talpunkban nincs semmi ké-
méllés. manet solus Andrap. 
VII . Kimenet. Andrapodista. 
Dicsekedgyél már oh földnek hittván röge hol 
vagyon fortélyodnak kívánatos vége: ki esett 
szerentse kerekednek szege, Andrapodistának 
meg ronta Fölsége, innét következik, hogy hatal
mad meg holt, mellyet meg előzni nékem tsak 
árnyék volt, mint az élőnek meg győzni azt, ki 
meg holt. Biztossan te ugyan keléi a barlangban, 
gondolván, hogy éppen el rejtőzöl abban, de 
ezen reménség meg csala valóban, mivel vélett-
lenül akadtál hálómban, mellybül lehetettlen el 
ki szabadulnod, bátor mesterkedgyél, nem lehet 
lódulnod, akaratod ellen már meg kell hódulnod, 
Andrapodistának talpon udvarolnod. Ezekben 
nem lészen semmi fogyatkozás mivel főbb polcz-
ra nem lehet apellállás, mert Andrapodistát illet 
ez Uralás, tégedet ellenben a térd és fő hajtás. — 
. . . illy gyümölcsöt hozott néked a vádorlás. 
. . . meg tenétt ezekre mingyárt az ör állás. 
Ingredit . . . EXATO Paulus solitarius et trepidus 
profugit. 
VIII . Kimenet. Pál 
Jaj Kedves Barátim! Kicsoda már, vallyon ki
csoda lészen ez világon, szívemet fonnyasztó bol
dogtalanságon, kinek gyarló sorsa illy veszély 
közt járjon, mellybül szabadulást, mint én úgy ne 
várjon? . . . Nem lehetett első Teremtéstül fogva 
senki kegyettlennebb üldözésnek czéllya, melly-
nek nyakamban függ már már sebes nyillya, mi
vel Testem s Lelkem várát kiki víjja. . . . Sze
rencsétlen Pál! . . . mely vészéiben áll? . . . valy-
lyon gyámolytalan ügyöd végre mire áll? 
. . . minden szeleknél szörnyebben förgetegeknél 
bővebben Testedre a nyomorúság. ,Lölködre a 
szomorúság mint nyíl veszszö szál . . . Tsoportos-
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san gyarapodik, bőven szaporodik fejedre a kár, 
mivel még a Természet is meg vont nyíllal vár, 
egyik veszély a másikat váltván, föl talál. . . . De-
ciusnak Tyrannusnak kerülém dühösségét, de 
jaj . . . föl talált; szívemben ökleli maid eö tőrét, 
a vagy pedig elevenen testemnek vonza bőrét, 
és égő tűznek lángjával pörköli fejem szőrét. 
. . . De már nem bírhatom kemény sorsaimat, 
mert, jaj eltévesztem kedves Társaimat, tellyes 
gyámolimat. . . . Azaria! Feliciane! . . . hová lette
tek? Triphon Placidussal talán el is vesztetek? 
széllel terjedtetetk, el tévölöttetek, mi az Oka? 
hogy ti engem nem követtetek! oh Egek! 
. . . vagy több . . . 
IX. Kimenet. Pál, Azarias, Felicianus, Triphon, 
Piacidus 
Azarias ö rvende tes napot leg jobb Barátom Pál! 
mi az oka, hogy ez téged szomorún talál?, a sira
lom és fájdalom vígasságra vál, az üldözés meny
országi kintsekre talál. Az időhöz tehát alkal-
masztasd magadat, bízzad az Istenre telllyesség-
gel sorsodat, ,a veszedelmekkel már eö alkut vé
szen, ártalmas közülök leg kissebb sem lészen. 
Pál Kívánatos jelenésed ezeket enyhétti és bús 
szívemnek homállyát jobb részre el törli. Feli
cianus Bizonyára elhidd én is csudálkozom, hogy 
e veszély így meg tréfált, elmélkedem, nem de 
te ezekkel, mint Gyermek kövekkel mind egyre 
jádzodtál, és nem szomorkodtál. Pál Ügy va
gyon Feliciane nem tagadom, de hasonlót e ve-
szélhez nem próbáltam, melly ellen a nagy gyar
lóság lássad melly hasznos orvosság. Felicianus 
Bátrabb szívvel kérlek fusd meg te pállyádat, 
kösd az oldaladra te lelki sabládat, harczolván 
mutasd meg keresztény munkádat, hogy el ne 
vehesse senki koronádat. Piacidus Erre segéllye-
nek a fel egek téged térj eszek nagy bőven reád 
a Szentséget, hogy ezen életben az utolsó széket 
tartván, menyországban tarcsd az elsőséget. Tri
phon De ha tetszik éppen semmit se mulassunk, 
sőt szorgalmatossan innét tovább állyunk, mert 
amint sajdéttom oly renden kaszállunk, hogy 
horgot kerülvén horogra talállunk. Pál Jaj mit 
tegyen szívem illy nagy énségemben! ismit a ve
szélynek akad kész tőrében. 

III . Végezés. I. Kimenet. 
Pál, Azarias, Felician, Triphon, Piacidus. — 
Pásztorok. Koridon, Menalka, Alexis, Isander. 
Pál Vallyon kik legyenek ezek? Azarias Pászto
rok juhok a jelek. Pál Vajha úgy volna, Félel
mem múlna. Azarias nyílván úgy vagyon, Félel
med múllyon. Felicianus Ismét veszélyben. Aza
rias nem sémi képpen. Triphon Lódullunk innéd. 
Azarias Gondold meg honnéd. Piacidus Jaj 
Atyám el veszünk! Triphon Sőtt inkább élledünk. 
Pál Pásztorok é bizonyossan? Azarias Jelentem, 
hogy bizonyossan, kik nyájossan közbeszélge
tésben vannak le ülésben. Pastores inscii adstan-
tius intra se discurrunt. Menalka Koridon! én bíz 
ihatnám. Koridon én bíz el hiszem, de már majd 
üres a vörös gyúrkó bizon jól bele tékéngettünk 
ám előbb. Menalka Próbáld csak, talán lesz ben
ne, mert igen szűkön méri ám az italt. Koridon 
De még is van benne egy kevés. Menalka Elég 
lesz egyszerre. Koridon Bizon ha tsak egyszerre 
lesz elég, szározzan marad a te torkod. Menalka 

Úgy segéllen okos vagy te, kettőnek mondom 
hogy elég lesz, mindeniknek egyszer. Koridon 
majd meg látom . . . no egésséggel post haustum 
. . . eh édes Anyám teje, hausit etiam alter et 
dicit . . . beszélly egy istoriát Koridon a régi 
dolgokrul. Koridon Ügy ám ha juttna eszemben. 
Gyermek koromban annyi istóriákat tudtam én, 
mint a felhő, de bizon már lassan lassan mind el 
felejtem. De még is barátság kedvéért . Ama tser 
erdőben, a múlt esztendőben szerte legeltetek. 
Furuglyát csinállék, hát látom három nagy far
kas, valamint ludakra a sass juhaimra üte, hatot 
mégis ölt, én . . . Alexis pusillus puer aj Atyám 
némelyek Emberek, éppen mint fekszik a berek, 
juhaimhoz közelétnek, talán közülök el visznek, 
pusillus Isander Holvannak, hol kedves Etsém! 
talán az én báránkáim prédájokká lesznek, mert 
szerte legelnek. Alexis Ama tövis bokor tőben 
nem látod? lappangnak fűben. Isander Ügy va
gyon, már látom, ketten helben álnak, ketten a 
juhok közt föl s alá sétálnak, egyik simogállya 
hátát egy báránnak, és . . . amint sajdéttom a 
bunta fiának. Alexis Nézzed Atyám nézzedd 
melly számossan jönnek, a bárányok közül soka
kat már ölnek siessünk botokkal eleiben a völgy
nek, mert ha meg előznek, majd el röjtekeznek. 
Koridon Olly Pásztorra azok Fiaim találtak, a ki
hez hasonlót éltekben sem láttak, mert ha a bá-
ránkát föl veszik vallókra, történeik eö nnékik 
nem kevés károkra, mivel . . . a báránkát valló
kon tartani fogják, ámbár más nap jöjjön el Ko
ridon kinek görtsös bottyában illy erkölcs va
gyon, hogy a kötésekbül evvel föl oldhasson. In
nét következik, hogy közülök senki meg nem 
szabadulhat, próbállya akár ki, valamég Koridon 
kezdgye orvosolni, ezen görcsös bottnak olajjá-
val kenni. Felicianus ad socius 
Szóllétsuk meg bátran eöket, ezek járják az erdő
ket, tudnak minden rejtököket, mellyekben ve-
zettnek minket. Pál Tovább tehát közelétsünk, és 
eö tölök értekezzünk . . . Jó napot Pásztorok Ko
ridon még eddig nem volt borok. Pál nem be
széded szerint én te hozzád szóllok. Koridon Ha 
el fogy azonnal a csapra lódulok. Pál mondám 
feleleted nem szolgáll czélomra. Koridon még 
ennyihány iczét adnak szakállomra. Pál Kérlek 
jó barátom vedd fel beszédemet. Koridon Ha 
hitelben nem ád, nyitom erszényemet. Menalka 
Sógor figyelmezzél jó Uram szavára. Köridőn 
Hat iczét ittunk meg, hat garas az ára. Pál Ismét 
kérlek jó Barátom, öreg Pásztor vagy mint látom. 
Koridon Hatvan hatot által hágtam, bizonyéttya 
ősz szakállom. Pál Ezen erdőnek pusztáit, és he
gyeknek kőszikláit te gyakorta jártod tudom, és 
visgaltad. Koridon Iffjúságomnak zsenegéjet, s 
vénségemnek napjait úgy töltöttem a mint mon
dod. Pál Vezess tehát kérlek valamely barlang
ban mi közönségessen igyekezünk abban. Koridon 
Honnét valók vattok? mond meg ta azomban. Pál 
Alsó Thebaisból eredendők vagyunk. Koridon 
Tudom szélét s hosszát Thebais földének, nem kü-
lömben ezen zöldellő erdőnek, azért javasolom 
részét nap kelettnek szemessen járjátok völgyeit 
hegyeknek. Azomban találtok némely kősziklára, 
alatta zöldellő ékes pálma fára, mellynek gyü-
mölcsekkel terhes alsó ága, ott lévő barlangnak 
hajlott ajtajára, melly pálma fa alatt vagyon hí-
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ves forrás, mellynek patakjában nincsen semmi 
zúggás, hanem, valamint feldbül buzog ékessen, 
úgy rejtekezik el a földben tsöndessen. Pál oh 
vajha jutthattnank hamar azon helyre! Azarias 
Nyilván el jutandunk bízzad az Istenre. Koridon 
Hogy el ne téveledgyetek az utakon, némely 
jelek lesznek tartandók azokon, el indulván tő
lem tarcsatok jobb kézre, vigyázzatok a fákon 
tett meczésekre, a Juh pásztorok tanáján lévő 
tűzre s emiétett barlangtul le folyó vizekre. Meg 
ne rémüllyetek csuda állatoktul, Ember s ló ké
piben futkozó vadaktul, törik ugyan a szót mikor 
embert láttnak, de mindazon által senkinek sem 
ártnak. Alexis Én is előbb Atyám láttam farkaso
kat, midőn legeltettem amott a juhakat, meg jed-
vén kiáltám a komondorokat, de azomban eök is 
elhortták magokat. Koridon A jelek közül is 
ezek elegendők, mások ezen kívül mind csak 
meg vetendők. Isten már hozzátok járjatok bé
kével, szent végezésteknek gyümölcsös végével. 
Menalka Nosza mennyünk sógor sokat ne mulas
sunk, íme a hegyeknek indula a nyájunk, tudod 
é, hogy tegnap azon hegyek alatt a farkas kör
mében két bárányod akatt. Pál Mennyei áldása 
az Úrnak áradgyon jó téteményedért te reád Ko
ridon, és jó egészséggel tégedet meg álgyon, s 
szent ereje által nyájod szaporodgyon. Alexis 
ha . . . ha . . . Atyád mennyünk kiáltya valóban: 
el emel! a gida amaz hegy oldalban. Menai ka bi
zonnyal úgy vagyon sógor, ne mulassunk, mi ma 
juhainkban nagy károkat vallunk. Koridon 
Ugyan úgy e? . . . hallyuk, hallyuk! . . . Jó Bará
tom Isten tegyen szerencséssé. Fugiunt ad vin-
dicandes öves. Pál Oh Istennek ingyen való kü
lönös kegyelme! mellynek reánk áradását nints 
emberi elme melly meg magyarázza, hanem hogy 
csudállya. Azarias Tovább is ereje bőven reád 
terjed, csak alázatossan az Ür Istent kérjed, ki
nél lészen készen mindenkor ezen kints ha lelke
den a bűntül nem lészen bilints. Pál Kedves Aza-
riam már az utat tudgyuk, Feliciane, Triphon, 
Placide indullunk. Azarias ne is mulassunk. Fe-
lic: íme készen vagyunk. Cantanti et alias 
monstra in posteriori Theatri parte apparend ut 
in F. Furman sunt oppressa. 

II. Kimenet. Pál, Azarias, Felicianus, Triphon, 
Piac. Kupido 
Pál Állyunk meg kedves Barátim egy kevéssé, 
homállyos látásom téve félelmessé, ne ezen jele
nés légyen Deciusé és szerencsénk vállék sze
rencsét lenséggé. Azarias Deciusnak nem lehet 
itt jelenése, szívednek távozzék súlyos rettegése. 
Felicianus a vadak közül némely jelenék, mely-
lyekrül Korindon Pásztor emlékezek. Pál Nézzed 
alattomban Triphon meg azomban, Ember é 
vagyállat mond meg bizonyossan. Cupido in sil-
vis intenso ARCO EOS ASPICIT Triphon Gyer
mek, bizonyossan látom, de minémő nemzet azt 
meg nem mondhatom virágot szed az erdőben, és 
nyíl veszőt tart kezében. Piacidus Hogy ha gyer
mek lészen, Atyám én nem bánom, mert ha vala
mit kezd, magam meg tréfáilom. Incipit Cupido 
cantare sed statim cessât. Pál ho . . . ho . . . éne
kel, hallyuk, majd ki légyen meg tanullyuk, mi
vel a szívben mi légyen a szavak jelentik készen. 
Cupido Énekel 

lő. 
,,Szép virágok, gyenge ágok, Kiket itten 

szemléllek 
Diannával, s Minervával íme Társotok leszek 
mulatságink is Készek 
a Nympháknak Cytharáknak Zengések. 

2dik 
A nyájosság, Köz mulatság életünket 

Folytattya, 
mert Clinonak, Celenének Fonalát 

hoszabbéttya, 
Testünket meg újjéttya, 
jövendőkre, s több üdőkre juttattya. 

Mik 
•Íme rósák, szép violák mit okoz a vígasság 
de elleniben mely veremben taszít a 

szomorúság. 
Azért gyenge iffjúság 
Légyen jusod, s tulajdonon az hívság." 

Pál a világi mulandóság forog a nyelvén és hív
ság. Azar.e világos igazság, mivel ő maga is hív
ság. Felici: Ez tészen lelki kár vallást. Azarias eö 
tőle nem is várhatsz mást. Triphon Oh álnokság
nak czinkosa. Azarias sőtt sok Lelkeknek gyil
kossá. Piacidus Ne engedd oh Atyám, hogy to
vább maradgyon, hamis mesterségével hogy egy
re csallon, hanem parancsold, hogy innédet ló-
dullon, hogy valakit közülünk el ne hódétson. 
Pál Mézes csallárdságodat már jól ismerem, go
nosz mértékidet fenékig el érem, takarodgyál 
azért el innénd szemtelen, ez hánt tőrödben nem 
keréttesz hirtelen. 

Cupido más Éneke. 
1. Látom esztelenségedet, hozzád való hívségemet 
egyre te kárhoztatod, és balra magyarázod. 
2. De nagyon meg csalatkozol, ha ebben meg 

botránkozol 
csalárdságon kívül jár, visgáld meg ismit te bár. 
Pál Tares magadnak hívségedet, avagy ki kedvel 
tégedet, báttran annak adhatod, tőlőnk el for
díthatod. Triphon Hord el magad patvarkodó, 
még ma botrul ér a csomó, talán te vagy a Kupi-
dó? Szent végezéseket rontó . . . Pál mint ha 
trombita szó zöndülne fülemben, ha úgy volna, 
ismit volnánk mi vezsélyben, és talán üldöző 
Decius tövében, ki sok mesterséggel él az üldö
zésben. Azarias Hogy Trombita szó légyen nintsen 
külömben, de mindazon által nem vagyunk ve
szélyben, bizonyos légy ebben, csak bízzál Isten
ben. Felicianus A szelek ott fújnak, hol Isten en
gedi, való Azaria, de csudán cselekszi, mely ke
gyelmet nékünk a vészéiben várni nem volna 
más, hanem eötet késérteni. Piacidus Hallyad 
Atyám hallyad Pásztorok kürtölnek. Triphon sőtt 
Fiam inkább az üldözők érkeznek. Pál Mennyünk 
tehát kérlek gyorssan az erdőnek. Recedunt ad 
posteriora THEATRI 

III . Kimenet. Pál, Azarias, Triphon, Piacidus. 
Pál El kell néked veszned gyámolytalan Pálnak, 
ismit az üldözők rendeden kaszálnak, a fene va
dak is ellened fel állnak üres gyomrokban még 
ma bé is zárnak. Azarias az Úr légyen reménsé-
ged, eö lészen kész segítséged, bátor az ellenség 
téged üldözzön nem árthat néked. Mivel eö ellen
ségednek fő kegyettlenkedését meg zabolázván, 
ezeknek adgya különös végét. Felicianus nem jár 
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ezen veszély életed végére, hanem érdemet yézu-
sod a mennyei kintsre. Pál Oh vajha az égbül ke
gyelemnek Attya, már egyszer veszélybül ki sza-
badíttani, és feltett czélomra kegyessen juttatna, 
hogy Lelkem őnéki híven szolgálhatna. Triphon 
Meg lészen óhajtásod nem múlik kívánságod az 
Ür Istent kiáltsod, azonnal föl talállod. prodeunt 
duo Leones ad Pauli jedes Piacidus Jaj én né
kem Atyám! a kutyák majd az inamat szag-
gattyák. Triph. Holvannak? mi némö kutyák, kik 
az inadat szaggattyák? Piac: Ihol jönnek az erdő
ben, ezennel meg látod bőven. Pál Jaj melly 
iszonyú sárkányok! Azar: ne féllyetek nem sár
kányok hanem fene oroszlányok kik az Ür vége-
zésének jelei és jövendőnek. Pál Búbánatos szí
vemnek teliének öröme ha nékem ezeknek nem 
ártana körme, és hogy ha lehetnék én ezekkel 
békés, szolgálotyok lenne nékem hasznos s ékes. 
Felic. Hogy szolgálatra neked ezek lesznek, íme 
önnön magok bizonságot tesznek, mivel mivel 
természetek ellen fő hajtással állanak előtted 
nem kevés csudával. Triph.: Valóban fő csudák 
ezek, hogy oroszlányok széledek kik másként 
olly kegyettlenek, hogy bátorság nincs ellenek. 
Azar: adgy az Úrnak hála adást, hadgyuk abba a 
mulatást, ma minékünk a barlangban meg kell 
jelennünk valóban. Piacid: Barátim mennyünk ez 
úton, ezt mutatta vén Koridon. Pál Ha jobb s kö-
zellyeb lesz azon, nem ellenzem, sött jól vagyon. 

IV. Kimenet. Pál, Azariás, Triphon, Piacidus, Fe-
licianus, Evanestes. 
Pál Menyünk egy kevéssé minyájan csendesben, 
ismit némely állat ütközött szememben, Ember e 
vagy állat arról nem szólhatok, mert emberi ké
pet rajta alig látok. Azar.: Itten sem kell szíved
nek éppen rettegni, föl tett czélodra fog e téged 
vezetni. Felic: Valamely vadnak köll ismit en
nek lenni, mivel az Ember mit tudna itten tenni? 
Triphon Talán csak szívednek fel indulása, lészen 
látásodnak fogyatkozása. Piacid. Vajha Atyám 
Gyermek volna ismit ez is, majd meg szalasz-
tanád bizonyára ezt is. Evanestes ne szalaszsz jó 
Fiam én nem bántok senkit. Látod hogy szeled 
Ember állót vagyok, kinek búbánati mondhatatt-
lan nagyok, mellyeknek orvosi kívánnám volná
tok. Pál mi a neved mond meg nékünk, mi nya-
valád? majd segéttünk. Evanestes Nevemrül ne
veztetem Evanestesnek, kinek Társaság tetszik 
csak kevésnek, mert sokan a Testnek engedel
meskednek a szenvedésekrül nem is emlékeznek, 
e Világnak részeit én mind meg jártam, Európa 
után Americát vizsgáltam, onnét ismit vadas Af-
ricában szálltam, de a szenvedésnek szállást nem 
találtam. Azért lakójává lettem ez erdőnek, ama 
kősziklában bé hatott rejteknek, holot súlyos 
terhét ezen gyarló Testnek viselvén szolgállok 
a nagy Ür Istennek, ki tekéntvén hoszszas sa
nyarúságomra, el hozott téged Pál, vígasztala-
somra. Pál Hogy hogy tudsz Te engem neve

men nevezni? ez első szerencsém személlyedet 
látni. Evan. Az Igének Lelke ere meg tanított, 
midőn szolgáihoz illyen képen szóllott: Légy jó 
reménségben, el jövend az üdő, melyben Pál lé
szen Evanestest követő. Pál Óh meg foghatattlan 
Isteni kegyesség! melly hálát adgy on az emberi 
tehetség? Evanestes te azomban vezess kérlek a 
barlangban. Evanestes Íme el vezettlek. Pál 
örömmel követlek. Azaraias mi is, menyünk 
vélek. 

V. és Utolsó Kimenet. Evanestes, Victor, Pál, 
Azarias,, Felicianus, Triphon, Piacidus. 
Evanestes Látod-é amaz kősziklát? alatta zöldellő 
pálmát? Pál Föl derül szívemnek tellyes vígas
sága, íme már érkezem szándékom czéllyára. 
Azarias Ez lészen te néked ismit utólyára vigasz-
talásodnak bé borult homálya, mivel az halálnak 
ott akadsz horgára, de azomban lészen meny
ország az ára. Pál Honnét tudod kérlek ezen 
jövendőket? Azar. az Istennek lelke sugárlá 
mind eöket. Piacidus Tehát Atyém ez lészen azon 
kő szikla, mellyet vén Koridon rebezgetett vala, 
mondván: hogy találtok némely kősziklára, alatt 
zöldellő ékes pálma fára? Triphon Ez lészen Fiam 
mint veszem eszemben, de Evanestest hallyad 
erői bővebben. Evan.: Ezen kőszikla Fiam né
künk az Űrtul véletek együtt rendeltetett laká
sul. Pál Hogy hogy mondod? hogy veletek lesz 
lakásunk, talán Te kívüled lészen ismit más Tár
sunk? Evan.: íme a barlang előtt áll, nem láttyá-
tok? Ki lészen kívülem második Társatok. Pál 
mond meg tehát nékünk, Társadnak mi neve? 
hogy illendő légyen tőlünk tisztelete. Evan: a 
Neve Victor eö néki, kit soha meg nem győz sen
ki. Pál Késedelem nélkül tehát mi Victorhoz 
gyorsan folyamodgyunk, mint erős bajnokhoz. 
Victor Üdvöz légy Pál, vigaztalásom nap fénye, 
tégedet óhajtó szívemnek reménye, íme hogy be 
telek, mit az Ür jelente; ,ezen barlang lészen 
Pálnak lakó helye. Pál Ki sugárlotta Füleidben 
nevemet? Te soha nem láttod az én személlye-
met. Victor mondám, hogy az Ürtul ki tanultam 
bőven, mivel jövendölte, Pál jön az erdőben . . . 
Pál Honnéd érdemlem ezt oh Isteni Felség, hogy 
illy hatthatóssan ügyem vezettessék, s bús szívem 
homállyá így el töröltessék. Enyire üldözőm meg 
zaboláztassék. Azarias Nem de meg mondottam 
szünnyenek bánátid, vígasságra kelnek folyandó 
napjaid. Pál Ügy vagyok Azaria kedves barátom, 
fő vígasságra kelt minden búbánatom mert Vic
tor ellen nincs hatalom, ki Társom. Victor Jövel 
már lássad lakásom, ezen kőszikla szállásom. Pál 
Véled lészen maradásom. Azarias Nékem is föl 
tett szándékom. Felici Tellyes kívánságom. Tri
phon Nincs más óhajtásom. Piacid: Egyedül ez 
tárom. Pál Áldott légy már Uram ki minden ve
szettül, meg szabadétottál üldöző kezétül! Zön-
gedező szóval az Égi madarak vélem dicsérjenek 
és erdei vadak. V E G E . 
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LAJOS NÁDASDY 

DIE PAULINISCHEN SCHULDRAMEN 
UND IHRE SCHULSCHAUSPIELEREI IN PÁPA 

Die Studie verarbeitet die in der Schule des paulini-
schen Klosters zu Pápa im 18. Jahrhundert vor sich ge
henden Schuldramen-Schöpfungen und die Geschichte 
der Schulschauspielerei. In der Einleitung spricht sie 
über die Situation des Unterrichte und des Bildungswe
sens und gibt dann einen Überblick über die Niederlas
sung des Paulinischen Ordens in Pápa und gleichzeitig 
über die Geschichte der Stadt in jenem Zeitabschnitt. 
Danach geht sie über zur Geschichte der Schauspielerei 
in den Paulinischen Schulen, indem sie die allgemeine 
geschichtliche Entwicklung der Schuldramen und der 
Schulschauspielerei vorstellt . Sie macht uns mit dem 

Leben des Schreibers der handschriftlichen Sammlung 
der Paulinischen Schuldramen bekannt, mit der Biogra
phie des in Pápa geborenen Menyhért Táncz. Wir er
halten eine detaillierte Darstellung der Pápaer Paulini
schen Schuldramen, ihrer Entstehung, ihrer Aufführun
gen, und es wird über das wiederentdeckte Schuldra
menprogramm berichtet. Wir lernen die Darsteller der 
Aufführungen, die vorführenden Schüler, die Prologe 
und einige Lieder kennen. Wir erhalten Informationen 
über drei lateinische Deklamationen. Im ANHANG ge
ben wir den bisher unveröffentlichten Text des Schul
dramas mit dem Titel „Paul". 
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HARMATH ISTVÁN 

A MAGYAR MINERVA KÖNYVSOROZAT 
ÉS TÁRSADALMI INDÍTÉKAI 

A XV. század végének, a század fordulójának 
Európájában Magyarország gazdaságilag, ipari
lag, valamint az általános műveltségviszonyok 
tekintetében nem sokban különbözött a fejlett
nek ítélt európai népektől. Az erről meggyőző 
tények közismertek, az egész társadalom lénye
gét kifejező események egyik jelentős érvét 
mégis hadd idézzem ide a XVI. század elejéről, 
éspedig 1514-ből. Egész Európában társadalmi 
váltásra érett meg a helyzet. A különböző állam
rendszerekben, valamint a vezető befolyását 
továbbra is biztosítani igyekvő egyházban egy
aránt aggasztó volt már az a belső feszültség, 
amely a változtatásra való képtelenség esetén 
belülről jövő gyors változást sejtetett. Nálunk ez 
a Dózsa-féle felkeléssel indult el, míg közvetlen 
szomszédainknál egy jó évtizeddel később, 1525-
ben következett be a kenyértörés. A német 
nyelvterületeken két helyütt is, keleten Thomas 
Müntzer, a bajor és frank vidéken pedig Florian 
Geyer személyében találta meg a nép forradalmi 
törekvései vezéregyéniségeit. Egy évtizeddel 
később zajlottak azok az események a fejlettebb
nek látszott német területen, mint hazánkban. A 
továbbiakban azonban nem lehettek már jelen
tős befolyással egymásra. Hiszen Magyarországot 
illetően közbelépett a nyugati terjeszkedését im
már több mint száz éve előkészítő török biro
dalom, amely a sokoldalúan tehetséges II. Szoli
mán szultán személyében nemcsak eredményes 
belpolitikusra, de céltudatosan tevékeny had
vezérre is talált. 

Gazdaság, ipar, kereskedelem és a szellemi 
művelődés lehetőségei így kényszerültek sorva
dásra már a XVI. század első felében. Ami azután 
történt — a XVII. században és a XVIII . kezde
tén —, az már a nemzeti fennmaradás csodájával 
határos. 

A XVI. század Magyarországának közel öt
millió lakosából mintegy milliót számláltak a 
nemzetiségek. Az ezt követő két század esemé
nyei végén, 1720-ban 1 160 000-re tehető a ma
gyarság és 1 422 000-re a nemzetiségek számará
nya. Százalékosan ez azt jelenti, hogy 44,9% -át 
tette ki a Kárpát-medence népességének a ma
gyarság! A tőlünk nyugatra lakó népek ezalatt — 
a harmincéves háború és egyéb kisebb konflik
tusok mellett is — viszonylag zavartalanul fej
lődtek. Ez főképpen nekünk szembetűnő, akik a 
lét és nemlét határán őrlődtünk, bízva a túlélés
ben. Az 1711-től II. Józsefig, az első hivatalos 
magyarországi népszámlálásig eltelő időszakban 
8,5 millióra szaporodott az ország lakosságszáma. 

Meglehetősen pontos adatokkal rendelkezünk 
ahhoz, hogy ebben nagyon pontosan végrehajtott 
telepítési politikát lássunk. Ez vonatkozik a kü
lönböző szláv nyelvű népekre, az Erdélybe nagy 
számmal betelepülő románokra és a több terü
letről jött német nyelvű népekre egyaránt. A 
statisztikai helyzetkép pedig az, hogy 1887-ig, 
azaz 67 év alatt — ha az 1720-as évet vettük 
alapul — 61% -ra növekedett a nemzetiségek 
százalékaránya, míg a magyarságé a maga több 
mint 3 milliós lélekszámával 39% -ot tett ki. 

Nem meglepő tehát, hogy a német író, költő, 
polihisztor Herder ezeknek az adatoknak az 
ismeretében kimondta, leírta, hogy a magyar
ságnak néhány évtizede maradt a történelemben, 
és befejezte pályafutását. 

Matematikai logikával kétségtelen törvénynek 
látszott Herder — ha úgy tetszik — jóslata. Ha 
szűkebb életterünkre, Dunántúlra vagy még to
vább, megyénkre és a közvetlen környezőkére 
bontjuk le adatainkat, és ebből vonunk le követ
keztetéseket, talán valamicskével reménykeltőbb 
képet nyerünk. 

Veszprém megye középkori településeinek a 
száma a XVI. század elején 375 volt, és ebből a 
török után maradt 111. De a szomszéd megyék 
helyzete sem jobb, sőt Fejér megyéé még re
ménytelenebb. Ugyanis 48 települése maradt az 
eredeti 429-ből. (Ide számítottuk a kisebb Pilis 
megyét is.) Somogy megye 964 településéből ma
radt 195, Zala 1113 helységéből 380. A négy me
gye 2147 faluja pusztult el a 2881-ből. Az eredeti 
900 000 összlakosságból pedig maradt 300 000.2 

TELEPÍTÉSEK 

A Rákóczi-szabadságharc leverése után vi
szonylag hamarosan és szervezett formában indul 
meg az újjáépítés, és ennek természetes vele
járójaként a betelepítés. Volkra Ottó veszprémi 
püspök (Somogy és. Zala is a veszprémi püspök
séghez tartozott) Liska nevű emberét küldte 
Morvaországba telepesek toborzására. (Volkra 
Ottó 1710-től 1720-ig töltötte be a Veszprém püs
pöke széket.) Ezt folytatták utódai, de vele csak
nem egyidejűleg a székeskáptalan, majd a ben
cések, a ciszterciták és a világi nagybirtokosok 
is. Emellett adataink vannak arról is, hogy már 
a Rákóczi-szabadságharc idejében a Bakony mint
egy tíz községébe indult meg Árva, Trencsén, 
Turóc, Nyitra és Hont megyéből a szlovák nyel-
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vü lakosság betelepülése az alábbi, akkor Veszp
rém megyei községekbe: 

Borzavár, Sur, Bakonycsernye, Bársonyos, Jásd 
Szápár, Lókút, Olaszfalu, ö s k ü és Nagyeszter-
gár. 

Ennél erőteljesebb volt a I I I . Károlytól II. Jó
zsef uralkodásának végéig tartó, és főleg bajor, 
frank és kismértékben sváb, illetőleg sziléziai 
nyelvterületről érkező német lakosság betelepü
lése. A teljesen elpusztult községek egy részét 
telepesekkel ugyanott vagy a közelben újból fel
építették, másutt pedig részben magyarokkal 
vagy szlovákokkal együtt építettek újjá egy-egy 
falut, városrészt. 

A csupán németek által újjáépített községek 
száma megközelíti a félszázat. Emellett mintegy 
20 faluban más nyelvű lakossággal együtt tele
pültek le. Gazdasági és kultúrkapcsolataik folya
matos és gyors kialakítását segítette, hogy két 
településtől el tekintve bajor nyelvterületről jöt
tek, és homogén műveltségtöltéssel rendelkez
tek. Városlődre és Kislődre frank nyelvjárásúak 
települtek. Az előbbiben, azaz Varoslődön egy 
utcányi protestáns magyar csoport viszonylagos 
önálló egysége is kialakult anélkül — és ez má
sutt is jellemző volt —, hogy a nyelvi vagy nem
zetiségi ellentétek konfliktust váltottak volna ki. 
Sehol a megyében nem találjuk nyomát annak, 
hogy feszültséget, ellentéteket okozott volna az 
egymást nyelvileg nem értők letelepedése, akár 
a több mint félszáznyi bajor-frank vagy a mint
egy tíz községnyi szlovák csoport útját vizsgál
juk. Érezhetően erösebbek voltak a hazánkban 
kialakult vallási ellentétek a XVII—XVIII . szá
zadban, mint a nemzetiségiek. Erre nemcsak a 
pápai Kocsi Csergő Bálint és társai 1674. évi 
elítélése, azaz gályarabsága a példa, hanem a fent 
említett Városlődöt is idézhetnénk. Itt ugyanis 
1748-ban a magyar utcabeli Hegyi Tamás a pro
testáns papra haragudván, áttért katolikus hitre. 
Halálakor a katolikus papot nem engedték be az 
utcába, amiért az Padányi püspöknél tett panaszt. 
A püspök erre az egész utcát kitelepítette Bala
tonudvariba. Tiltakozásukat azzal fejezték ki, 
hogy a generáció elhunyt tagjai a balatonudvari 
temetőben szív alakú sírkövet készíttettek ma
guknak. (A közelmúltban restauráltatta ezeket az 
OMF, és újból visszaállíttatta a helyükre.) A 
rendkívül szenvedélyes Padányi Bíró Márton 
püspöknek embertelen eljárása volt ez. Emellett 
egyéb, protestánsellenes intézkedései folytán is 
nem kevés elmarasztalásban volt része. Élete 
utolsó éveiben bekövetkezett mellőzésének egyik 
fő oka volt az ugyancsak a protestánsok iránti 
türelmetlenségét kifejező Enchiridion de fide 
című, 1750-ben írt munkája.4 

Jóval türelmetlenebb hangot kapott már ekkor 
az a magyarosodasi törekvés, amely egyrészt a 
nagyszámú német nyelvű települtek és a köz
hivatalok német nyelvi hatásától óvott. A hiva
talos nyelv ugyan a latin volt — a II. Józsefi 
időszakot kivéve — 1844-ig, de a németesedés
nek sok árnyalata, a nyelv csiszoltsága, sokszínű 
alkalmassága a műveltségterjesztésben, Luther 
óta irodalmi nyelvi rangja, a fejlett európai kéz
műipar nyelve egész Dunántúlon a német volt 
(a kéményseprő-mesterséget kivéve, ez olasz 

nyelvi bázissal jött), a képzőművészetek: épí
tészet, festészet, szobrászat, a rendkívül fejlett 
osztrák zeneművészet német nyelven történt 
terjesztése, mind-mind olyan kisugárzó erő, ami 
a fentebb már hivatkozott adatok mellett kétség
telen veszélyt jelentett a magyar nyelvű művelt
ség megteremtésében, terjesztésében. Minden
képpen figyelembe veendő a számos, a Habsbur
gok által célszerűen kiépített hatalmi bázis adott
ságai közepett. A jobbak természetesen felis
merték ezt, de lehetőségeik nagyon korlátozot
tak voltak. Az antiprotestáns harcokban elmerült 
Padányi közvetlen előde: Acsády Ádám Péter 
püspök az 1741-es pozsonyi diétán a tekintélyes 
egri püspök, gróf Erdődy Gábor német nyelvű 
közbeszólására felcsattan és rárivall: ,,Ki az ör
dög beszél itt németül? Majd még franciául is 
beszélnek a magyar országgyűlésen; 25 év múlva 
a magyar nyelv, amelyet minden hazafinak a 
leginkább kellene tisztelni, majd még csak hall
ható sem lesz a magyar országgyűlésen."5 

Utólagos észrevételünk, hogy a veszélyérzet 
időszerűsége és annak nyílt kimondása egyaránt 
figyelmet érdemelt. Csakhogy az is tény, hogy 
ebben az időben a népi-nemzeti létgondok az 
egyéb feltételek bizonytalansága miatt egyál
talában nem juthattak el oda, hogy általánossá 
váljanak olyan intézkedések, amelyek a nyelvi, a 
szellemi műveltség kérdéseivel függtek össze. 

Mindezek mellett nem jelentéktelen az, hogy 
a német településeken, a közakaratnak megfele
lően, az egyház biztosítja az anyanyelvű isten
tiszteletet. A veszprémi püspöki levéltár tanú
sága szerint még a 20. század első évtizedeiben 
is megoldott a kétnyelvű lelkészi szolgálat és 
ebből következően a magyar és német nyelvű 
istentisztelet. Mégpedig a települések egy részé
ben úgy, hogy csak német a templom nyelve, 
másutt pedig német—magyar vegyesen vagy két 
magyar, egy német és fordítva.6 

E tekintetben, valamint a vallási türelem terén 
az 1760-as években következett be érezhetően 
jelentős előrelépés. Ebben az időben lesz Mária 
Terézia fia, a későbbi II . József az anyja társ
uralkodója, és hamarosan meghökkentő inten
zitással veti magát a munkába. Az anya és fia 
közötti rendszeres — ha úgy tetszik, hivatalos — 
levelezés már ezekben az években kimutatja a 
kettőjük közötti nézetkülönbségeket. A holnap
látás értékrendjében mindenképpen II. József
nek adunk igazat, és adott igazat a történelem is 
intézkedései (későbbi rendelkezései) nagy részé
ben. Csakhogy a monarchia kuszáltsága gazda
sági, nemzetiségi, műveltségbeli tekintetben nem 
meri megengedni magának azt, amit más népek, 
és itt elsősorban néhány nyugat-európai országra 
gondolhatunk, régóta természetesnek tartanak. 
Míg Anglia, Franciaország stb. egységesítő törek
véseit még a nemzeti érzés, a nacionalizmus ön
tudatra ébredése előtt váltotta jórészt valóra, a 
Habsburgok — a XVI. századtól kezdődően — 
ezt már nem tehették, és így családi alapra épí
tették a monarchiát. II. József is késetten akarja 
majd megvalósítani azt, amit ebben az időben 
ilyen eszközökkel már lehetetlen. Rendelkezésük
re áll egy soknyelvű ország, amelyen belül már 
lehetetlen feloldani a nemzeti, a nyelvi ellenté-
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tekből fakadó feszültséget. A telepítés idején 
megérezték ugyan annyit, hogy a bajor, a frank, 
a sváb, a szászországi, tehát a határokon túli 
kapcsolattartást megengedni komoly veszélyeket 
rejthet magában. Nyilván ezért fogalmazták úgy 
a betelepítettek elbocsátó és befogadó ügyiratát, 
hogy az eredeti otthonukban maradtakkal a to
vábbiakban semmiféle kapcsolatot nem tarthat
nak fenn. Tehát az egymás közötti érintkezés 
adottságaival élhettek csak, akár egy megye 
vagy egy ország határain belül. 

Az azonos földrajzi viszonyok, gazdasági hely
zet, művelődési adottságok lassacskán előkészí
tették őket a más nyelvű környezettel való kap
csolatteremtésre, együttélésre. Az így végbe
menő változáselemzést elhagyván, csak egyetlen 
megfogható támpontot hadd idézzek. Nevezete
sen azt, hogy az 1848—49-es szabadságharc ide
jén ott vannak a száz évvel korábban nálunk 
otthonra talált német nemzetiségek a magyar 
forradalmi hadseregben, a pákozdi csatától Buda 
vára visszafoglalásáig, illetőleg Világosig. 

A MAGYAR NYELVŰ IRODALMISÂG UTJÁN 

Fentebb már érintettem, hogy II . József olyan 
program megvalósítását tűzte ki célul, amiről — 
legalábbis azokkal az eszközökkel — elkésett. 
A német hivatali nyelv kötelező bevezetése a 
latin helyett még a maradi magyar nemesség 
soraiban is olyan érzéseket ébresztett, hogy ez 
merénylet a magyar nyelv ellen. A császárhoz 
intézett felterjesztésre kapott válasz nem meg
győző: ,,. . . nagyon fontos tévedésre kell felhív
ni a figyelmet . . . mégpedig arra, hogy állítólag 
a magyar anyanyelvet teljesen mellőzni kell. 
Sem erről, sem bármely más, Magyarországon 
használt anyanyelvről nem szólt ez az írásom. 
Csupán egy holt és megtanult nyelvről beszél
tem. Nem arról van tehát szó, hogy milliók le
mondjanak a saját anyanyelvükről és mást be
széljenek, hanem hogy azok, akik a közéletnek 
szentelik magukat, a latin helyett a német nyel
vet használják, s hogy az ifjúság ezt tanulja meg 
amaz helyett."7 

Ausztriában ugyan elérte a császár, hogy az or
szág történelmében először nem a rang, a gaz
dagság, a származás, hanem a szellem kölcsön
zött valakinek hírnevet, tiszteletet és hatalmat, 
írók, költők, kiváló pedagógusok, nagy tehet
ségű zeneszerzők (Haydn, Gluck, Mozart) voltak 
Bécsnek és a császári udvarnak is a fénye és a 
felvilágosult eszmék leghatásosabb terjesztői. 
A kor szellemi állapotáról az 1780-as években 
Bécsben járt Kazinczy így ír: ,,Mely jól mennek a 
dolgok, ahol az első tudja és akarja, amit kell, s 
mint szereti ott minden az elsőt, mint az első az 
utolsót." 

Az észrevétel főképpen akkor meghökkentő, 
ha tudjuk, hogy Bécsben 1784-ben 435 író élt, 
és Blumauer az 1782. áprilisától 1783. szeptem
beréig megjelenő röpiratok számát 1142-re, az 
értük kifizetett összeget 39,066 Ft-ra becsüli. 
Hazánkban pedig az írók néhány felvilágosult 
főúr támogatásával folytatták harcukat nyelvünk 
pallérozása érdekében, a tudatlanság és a közöm

bösség ellen. A felvilágosodás eszméi Magyar
országon csak egy vékony réteget hatottak át, 
közöttük és a nép között pedig a rendi kivált
ságok és a rendi szellem korlátai emelkedtek. 
Ami Ausztriában az iparosodás, a kereskedelem 
fejlődése és a korszerű nevelés következtében 
politikai realitás volt, az nálunk néhány ember
séges főrend, franciás műveltségű udvari férfi, 
néhány forradalmár író és lázadó polgár utópiája 
maradt. II. József reformjaival szemben Magyar
ország volt a súlypont, és kétszeresen tragikus 
volt azok élete, akik előbb a felvilágosodás el
veinek a terjesztésére, majd a reakció győzelme 
után a forradalmi célok elérésére törekedtek. 

Ezek mellett mégis komoly eredménynek érez
zük, hogy országunk szinte minden vonatkozás
ban elmaradt állapota ellenére a művelt Euró
pának, a felvilágosodás eszméit elsősorban az 
eldugott magyar falvak udvarházaiból kilépő és 
Bécsben az élénk szellemi élettől megterméke
nyülő magyar testőr ifjak vetették termőtalajba. 
Ez a nemcsak irodalmi, hanem világnézeti szem
pontból is jelentős hatás a lehetőségek arányában 
viszonylag hamarosan a magyar nemzeti érzés és 
szellem újjászületéséhez vezetett. A Bessenyeivel 
induló és elsősorban Rousseau és Voltaire szel
lemi hatásától gazdagult magyar felvilágosult 
irodalom II . József idejében lobban erőteljesen 
lángra. 

Ekkor jelent meg irodalmunkban a tapolcai 
saruvarga fia, Batsányi János. Hangjától átforró
sodott irodalmunk politikai légköre. Az a hit 
fűti, hogy az emberiségre virradó jövő évszázad, 
a XIX. megvalósítja majd az emberi szívnek és 
észnek megfelelő erényes és igazságos világot. 
A Kazinczyval együtt Kassán szerkesztett Ma
gyar Múzeumban, az első magyar irodalmi fo
lyóiratban, annak programadó cikkében ismer
tette a magyar irodalom és nyelv helyzetét, és 
meghatározta a haladás útját. A folyóiratot azon
ban nemcsak a magyar nyelv és irodalom szol
gálatába állította, hanem tudatos politikai törek
vése volt a felvilágosodás terjesztése, valamint a 
harc a nemzeti függetlenség kivívásáért . A kor
szaknak csaknem valamennyi számottevő íróját 
a lap köré tömörítették, de a belső egyenetlensé
gek miatt Kazinczy már a második szám meg
jelenése előtt kivált. És miután A franciaországi 
változásokra című verse miatt 1792-ben Batsányit 
feljelentették, és távoznia kellett Kassáról, ez a 
folyóirat megszűnését is jelentette. 

A Kazinczy—Batsányi ellentétnek az oka első
sorban nem abban keresendő, hogy Batsányi 
erőteljesebb, gazdagabb koncepciójú költői egyé
niség volt, mint Kazinczy. A nyelvújítás későbbi 
nagy vezéralakjában — akinek kiváló irodalom
szervező tehetségét és érdemeit nem vitatjuk — 
az irodalmi szándék és program nem telítődött 
azzal a politikai veszély látással, ami a dunántúli 
Batsányi szemléletét áthatotta. 

Batsányi jellemnagysága, műveltségtöltése 
megverten is következetesen határozta meg azt 
az utat, amelyen járhat, amelyen járnia kell. A 
Martinovics-mozgalomban való érintőleges rész
vétele miatt elszenvedett egy év börtöne egyelő
re még óvatosabbá tette kiszabadulása után, majd 
amikor Napóleon a magyarokhoz intézett kiált-
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ványának a fogalmazásában — vagy stilizálásá
ban — is részt vett, a bukás után végleg kikény
szerült az országból. Ez azonban már 1809 után 
történt, amikor a francia hadak Napóleon és Má
ria Lujza házasságkötése után (1810. ápr. 1.) 
visszahúzódtak e területről. Mostantól kezdve 
nincs élő befolyása a magyarországi műveltség-
viszonyok alakulására nézve. 

Eközben azonban megerősödni látszott olyan 
irodalmi csoport, amely — bár erősen indivi
duális jelleggel — igyekezett befolyásra szert 
tenni, esetenként vezető szerepet vállalni. A 
dunántúliak között a tehetséges Ányos Pál halála 
(1784) után fel kell figyelni Pápay Sámuel, Ber
zsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Kis János, Pá-
lóczi Horváth, Édes Gergely, Révai Miklós, Pé
teri Takács József, Ruszék József, az ide kötődő 
Verseghy Ferenc, Virág Benedek és mások mun
kásságára. 

Hamarosan olyan élő kapcsolat alakult ki a 
dunántúliak és a debreceni csoport között, hogy 
kölcsönösen gazdagították egymást. Ott — már
mint Debrecenben — látjuk az ekkor már korban 
és tudományban egyaránt tekintélyes Weszprémi 
Istvánt (Veszprémben született 1723-ban), Faze
kas Mihályt, Földi Jánost, az első magyar gram
matika szerzőjét, a legtehetségesebb fiatal köl
tőt: Csokonait (jóllehet ezt egyértelműen csak 
Pálóczi Horváth Ádám ismeri fel és írja meg 
Kazinczynak) és másokat. 

Fentebb már hivatkoztam arra, hogy a század
forduló Bécsé mennyivel haladta meg az akkori 
egész Magyarország müveltségbázisát az iroda
lomban, zenében és a képzőművészetekben egy
aránt. Megfelelő anyagi háttér, jól szervezett 
pénzügyi támogatás nélkül nem is lehetett kilá
tásunk, hogy az európai hátrányból valamit be
hozzunk. 

Ismert, hogy a Bessenyeivel — 1772-ben — 
fémjelzett magyar irodalmi újjászületésnek az 
európai felvilágosodás szellemétől Bécsben tüzet 
csiholó testőrifjak adtak bizakodó hitet. A na
gyobb méretű társadalmi kibontakozásnak ked
vezett a II. József nevéhez kötődő évtized, majd 
úgy látszott, minden út elzárul. Martinovicsék 
kivégzése még erősítette is ezt a kilátástalansá
got. Közben azonban feltűnik egy név, éppen az 
arisztokrácia körében, amelyhez néhány év alatt 
új törekvések és új tehetségek kötődnek, és ez 
a név: 

FESTETICS GYÖRGY 

A felvilágosodás közvetlen hatása a francia 
irodalom, majd az 1789-es forradalom révén ná
lunk is túllépett az írók és irodalmi élet szűkebb 
körén. A Gereven huszárok magyar tisztjei 
1790-ben petícióval fordultak az országgyűlés
hez, melyben részletesen feltárták a magyarok 
hátrányos helyzetét a hadseregben. ,, Illendő, 
természetes és hasznos, hogy a Magyar Sereg 
Magyarországon tartassék" — olvassuk a fo
lyamodványban, amely arról panaszkodik, hogy 
„sok Esztendőbeli Szolgálatunk fáradtsággal 
szerzett érdemeink jutalmát az idegen nemzet
béliek tőlünk elragadgyák és Fő-Tisztségekre 

majdnem mind csak idegenek helyeztetnek 
élőnkbe". 

A felvilágosodás a hadsereghez is elért már, 
és érthető, ha a nevezetes folyamodványban szó
ba került a magyar vezénylési nyelv is: „Nem 
kevésbé mozdítaná az is elő a Hadi szolgálatot, 
ha a közönséges Szolgálat Rende és parantsolás 
Magyar nyelven folytattatnék" — olvassuk a 
petícióban. 

Aláírói között volt gróf Festetics György fő
hadnagy és Laczkovics János svadronos kapitány 
is. Itt kötött barátságuk később sem szűnt meg, 
hiszen Festeticset a haladó főurak közé számí
tották, jóllehet felvilágosultsága alig-alig ment 
túl a korabeli divaton. A racionalizmus, a for
radalmi eszmékkel való kacérkodás a jó modor
hoz tartozott, s valószínűleg még akkor sem gon
dolt Festetics arra, hogy milyen „veszedelmes" 
ember a barátja, amikor a petíció aláírása miatt 
a Hollandiában állomásozó Latour-dragonyosok-
hoz helyezték át. A Martinovics-per azonban 
vérre ment, s midőn Laczkovicsnak „feje véte
tik", a kegyvesztett gróf már leköszönt a hadi 
pályáról, és visszavonult birtokára! 

Társaságában ettől kezdve sokáig nem lehe
tett szóba hozni a politikát, de kiolthatatlan tett
vágyát valahol le kellett vezetnie. Nem kétséges, 
hogy az udvar kegyét is szerette volna vissza
szerezni, és ha a polit ikában gyanússá tette ma
gát, a reformer és az irodalmi mecénás szerepé
ben igyekezett kárpótlást találni. És szokatlanul 
rövid idő alatt olyat művel, hogy a hazai és kül
országi figyelmet egyaránt magára vonja. 

Az elhanyagolt birtokot mintagazdasággá vará
zsolja, iskolákat alapít, irodalmi életet szervez, 
és még arra is jut ideje és pénze, hogy hollan
diai szélmalmot és vitorlás bárkát építtessen. Lel
kesedése csak Széchenyiével mérhető, de ehhez a 
hatalmas programhoz hiányzott a higgadt meg
fontolás, a tiszta európai látókör, az egész nemzet 
elmaradottságának egyértelműbb programot 
meghatározó felismerése. Mezőgazdasági terve 
elkészítésében és végrehajtásában a szerencse 
is hozzászegődött. Még 1786-ban ismerkedett meg 
Bécsben Nagyváthy Jánossal, akinek 1791-ben 
megjelent könyvére, A szorgalmas mezei gazdá
ra a császár is felfigyelt, és aranyéremmel jutal
mazta a szerzőt. A császári elismerés után Fes
tetics azonnal meghívta Keszthelyre, ahol 1792-
től hat éven át teljhatalmú jószágkormányzóként 
működött. Munkásságának művelődési eredmé
nye, hogy Festetics Csurgón gimnáziumot ala
pított, majd később a keszthelyi „gazdaképző 
intézetet", a Georgikont. A program már kezdet
ben túlnőtt a keszthelyi méreteken. A 162 000 
holdnyi birtok világlátott ura nem is érhette be 
a korabeli nemesség bezárkózottságával és szűk 
igényeivel. Természetesen az irodalomnak is sze
rep jutott ebben a programban, amelynek ápo
lására családi hagyományok is kötelezték. Fes
tetics Kristóf 1763-ban alapította könyvtárát, 
amelyet ő továbbfejlesztett, sőt az 1810-es évek
ben külön könyvtártermet is berendezett. 

Maga a gróf írással nem foglalkozott, de me-
cénási rangját feltétlenül el akarta ismertetni a 
világgal. írókat „gyűjtött" maga köré, de a főúri 
oltalom és támogatás bizonyos mértékig a mű-
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vész elkötelezettségét is jelenti. Író és mecénás 
kölcsönösen egészítette ki egymást, és az írói 
dicsőség magával hozta a mecénás elismerését 
is. Az 1800-as évek irodalmi propagátora Nyuga
ton a Göttingában tanuló lelkes és tehetséges 
Rumy Károly György, akinek egykori késmárki 
tanára, Asbóth János 1801-ben került Keszthely
re. Előbb a Georgikon igazgatója, majd 1806-tól 
az uradalom inspektora volt. Rumy állandó leve
lezésben állt vele, valamint Berzeviczyvel és 
Kazinczyval. Barátságát azért is becsülték, mert 
munkatársa volt Wieland Der Neue Teutsche 
Merkúrjának, amelyben külön rovatot is kapott: 
Nachrichten über Ungarns neueste Literatur und 
Kultur címen számolt be a hazai eseményekről. 
A németekkel egyébként is jó összeköttetései 
voltak; felvették a Göttische humanistische Pri-
vatgesellschaftba, s professzorán, Heynen keresz
tül kapcsolatba került a göttingai tudományos 
társulattal is, amely 1810-ben az ő közbenjárására 
tagjai közé választotta Asbóthot. Az uradalmi 
inspektor azonnal írt Rumynak, felhívta figyel
mét Berzeviczy tudományos munkásságára, és 
kérte, járjon közbe Heynenél, hogy Festeticset is 
vegyék fel a tagok sorába. A gróf számára nem 
lehetett közömbös a göttingai elismerés, s Rumy
nak nyilván sok fáradságába és költségébe ke
rült, míg kijárta Festeticsnek a Societat tisztelet
beli tagságát. Hiszen utána Asbóth azt írta neki, 
hogy nemes tettéért a gróf gazdagon megjutal
mazza. Rumy érdeme volt az is, hogy Berze-
viczyt a levelező tagok sorába választották. 

Ilyen előzmények, gazdasági eredmények kísé
rő jelensége, gazdagító és nélkülözhetetlen ese
ménysora a müveltséghorizont kiteljesedése, 
aminek most már magától értetődő velejárója, 
lényeges tartalmi eleme a művészetekkel, így az 
irodalommal való kapcsolata is. Ez volt az a gaz
dasági háttérbázis, ami a század utolsó évtizedé
ben a fentiek mellett törvényszerűen teremtette 
meg művelődéstörténetünk első könyvsoroza
tát, a 

MAGYAi? MINERVÁT 

Amidőn Rumy Károly Göttingában Festetics 
ügyében eljárt, elsősorban a Georgikonra hivat
kozott, amely a külföld számára is példa lehet. 
A Societat tiszteletbeli tagságát azonban Feste
tics a Magyar Minerva néven megindított könyv
kiadói vállalkozással is kiérdemelte, bár csak 
pénzét adta hozzá, mert a kivitelező a fáradhatat
lan Péteri Takács József volt. 

Péteri Takács 22 éves, amikor 1790-ben Keszt
helyre, a Festetics családhoz kerül. A fiatal neve
lő Keszthelyről származott, és ekkor már elvé
gezte a teológiát, több nyelven beszélt, és rövid 
idő alatt annyira megnyerte a család becsülését, 
hogy ő kísérte 1793-ban Bécsbe neveltjét, az ifjú 
László grófot. Életrajzírója, Takács Sándor azt is 
feljegyezte, hogy számos mágnáscsaláddal ismer
kedett meg Bécsben, s bemutatták az uralkodó
ház több tagjának is. A bécsi időzésnek azonban 
irodalmi jelentősége volt: Itt ismerkedett meg a 
Magyar Hírmondó két szerkesztőjével, Görög 
Demeterrel és Kerekes Sámuellel, majd Kultsár 

Istvánnal, Mikes első kiadójával, és Bécsben 
került először baráti kapcsolatba Batsányival és 
Kisfaludy Sándorral. Péteri Takács kezdő költő 
ebben az időben. Követendő példaképének 
Ányost tartotta, akihez verset is írt: 

Gyakran eljárok temetőhelyére, 
Reá emlékezvén hazafi szívére, 
S addig figyelmezek oktató könyvére, 
Míg el nem juthatok dicső érdemére. 

Bécsben nemcsak eleven irodalmi életet talált, 
hanem közelről láthatta az irodalom szervezését 
is. Nyilván Görög és Kerekes példája buzdította, 
akik 1795-ben adták ki a később oly híressé vált 
debreceni grammatikát, hogy rábeszélje Feste
ticset egy nagyobb irodalmi vállalkozás istápolá
sára. Így született meg a Magyar Minerva eszméje, 
amelynek megvalósításáért a gróf évi ezer forint 
támogatást ígért. 

Lelkesedésére jellemző, hogy az ígéret elhang
zása után azonnal elkészítette tervezetét. Címe: 
A magyarországi írók munkáinak könnyebb ki
adását tárgyazó gondolatok. Az akkori irodalmi 
viszonyaink között szinte hihetetlennek tűnt vál
lalkozása. Az egész magyar irodalmat akarta egy
befogni, így terve egy írói szövetkezés csíráit 
rejtette magában. Szándéka az volt, hogy minde
nekelőtt összeállítja az élő írók lajstromát, egybe
gyűjti a folyamatosan beérkező kéziratokat, ame
lyeknek sorsáról egy állandó bírálóbizottság dönt. 
Megállapította a kiadott könyvek után járó hono
ráriumot, és figyelme még arra is kiterjedt, hogy 
egy-egy kiadványból hány tiszteletpéldányt kap
jon a szerző. De a könyvkiadás megszervezésén 
kívül egy másik célt is kitűzött. A bírálóbizottság
nak az is feladata lett volna, hogy egységes helyes
írást állapítson meg, és ennek elfogadására kény
szerítse az írókat is. 

Festeticsnek tetszett az elgondolás, és csupán 
azt kötötte ki magának, hogy ő állapíthassa meg a 
kiadásra elfogadott munkák megjelenési sorrend
jét. 

A Magyar Minerva az első perctől kezdve orszá
gos vállalkozás volt, s az első felszólító levelek 
az ország legtávolabbi zugában is megtalálták az 
írókat. Péteri Takács, mivel nem lehetett eléggé 
tájékozott, azt is kérte, hogy saját müve mellett 
mindenki a tudomására jutott kéziratokról is érte
sítse. 

Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Kultsár Ist
ván, Dugonics András, Molnár Borbála, Aranka 
György, Weszprémi István neve szerepelt azok 
között, akiktől Takács közvetlenül kért kéziratot. 
A válaszon maga is meglepődött. 102 ajánlat érke
zett az első felszólításra. 

Dugonics nem jelentkezett. Neki állandó kiadója 
volt. Éspedig a jól fizető Landerer. Gvadányi pedig 
Molnár Borbála verseit ajánlotta, a tudós Weszp
rémi István, a Debrecenben élő veszprémi szár
mazású orvos pedig Földi János természethistóriá
ját javasolta kiadásra, míg Révai a Bécsi Kódex 
sajtó alá rendezését szorgalmazta. 

Költői eszményképéhez hűen Takács elsőként 
Ányos versei kiadását tervezte. Festetics egyet
értett vele, és így 1798-ban megjelent a Magyar 
Minerva első kötete: 
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Ányos Pál 
M U N K A J I . 

B É T S B E N 
ÖZVEGY ALBERTI IGNÁTZNÉ BETŰIVEL 

17 9 8 . 

Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte 
Batsányi János. A 260 oldalnyi terjedelmű kötet
ben Batsányi, aki nevét nem írja ki sehol, A kiadó
nak előbeszédgye címen bevezetőt ír, amelyben 
elmondja, hogy az 1784. szept. 5-én Veszprémben 
elhunyt és eltemetett költő versei megjelentetése 
hogyanját illetően nem kevés vita folyt. Kétség
telen, hogy a 28 éves korában elhunyt költő élet
műve a kortársak közül magasan kiemelkedett. 
Előnye emellett, hogy az egész vállalkozásnak 
bizonyos lokális színt is tudott adni. Ányost sok 
szál fűzte a Balaton környékéhez, Veszprémben 
és Pápán tanult, Székesfehérvárott tanított nagy
szombati és márianosztrai évei után. 

Batsányi azzal a lehetőséggel is élt, hogy a beve
zetőben irodalmi programot adott, amelyben elő
reveti néhány vonásában a nyelvújítás egyes tar
talmi elvárásait. Mai szemmel értékelve azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy az Anyos-versek köz
lésében túlzott buzgalommal járt el. A verseket 
javítgatta, ,,amennyire az értelem csonkítása vagy 
egész rendek felbontása nélkül lehetséges vala". 
Majd megjegyzi: ,,Higyjétek el, hogy boldogító 
örömet éreznek még a sírnak hideg gyomrában is 
nyugvó hamvai! s megilletődve lebeg még most is 
körületek, mennyei áldást mosolygó szemekkel 
néz még most is reátok kedves éneklőtöknek di
csőült árnyéka"! Így bocsátotta útjára Batsányi 
Ányos verseit és ezzel együtt a Magyar Minervát. 

A kezdeti lendület nagy volt; még két újabb kö
tet volt sajtó alatt. Az egyik: 

E R K Ö L T S I 
O K T A T Á S O K 

Mellyeket 
T O L N A I 

GRÓF FESTETICS LÁSZLÓ 
KEDVES TANÍTVÁNYÁNAK, 

szívére kötött 
P É T E R I T A K Á C S J Ó Z S E F 

B É T S B E N 
ÖZVEGY ALBERTI IGNÁTZNÉ BETŰIVEL 

1799. 

A 394 oldalnyi terjedelmű könyv igényes peda
gógiai munka. Az első részben a boldogságról és 
emberségről szól. Történetileg visszanyúl a sztoi
kusokhoz és epikureusokhoz. A második részben 
A betsületes magaviseletről mintegy 70 oldalon át. 
A harmadik cikkely ugyanezt folytatja A kelle
metlen magaviseletről címen. A második rész fő
címe: Az erköltsi jóságról, és ezen belül szól az 
erkölcsi törvényről és az erkölcsiség eredetéről. 
Olyan elődök szerepelnek itt, mint Montaigne, 
Helvetius, Epicur, Hume, Wolf, Crusius és Kant. 

A harmadik rész címe: Az ember tisztéről. Ezen 
belül szól a hitről, reményről, szeretetről, vallás

ról, az imádságról, az isteni szolgálatról, az eskü
ről, míg ennek folytatásában az emberről, az önis
meretről, a helyes életvitelről, az evésről, a mű
velődésről, a helyes időtöltésről és a lelki jegyek 
gazdagításáról. 

A harmadik fejezet azokat a személyiségjegye
ket mutatja be, amelyeknek megszerzésére min
denkinek szüksége van ahhoz, hogy magát a tár
sadalom hasznos tagjává tegye. 

A negyedik cikkely az egyes társaságok köte
lességeiről szól: a fiúi kötelességről, az úri hata
lomról, a polgári kötelességekről, úgy, mint alatt
való és úgy, mint kormányzó. 

A sorozat harmadik, de még ugyanebben az esz
tendőben megjelent kötete: 

V I R Á G B E N E D E K 
POÉTÁI 

M U N K Á J I. 

P E S T E N , 
TRATTNER MÁTYÁS BETŰIVEL 

1799. 

A könyvet maga a költő ajánlotta Méltóságos 
Tolnai Gróf Festetics György önagyságának hála
adó tiszteletül. 

A kötet olyan kitágult horizontú képet ad egy
részt saját klasszikus műveltségigényéről, más
részt a kortársi világról, hogy szinte teljes kite
kintést kapunk a századforduló Magyarországának 
jelentős személyeiről, eseményeiről, a hazai tenni
valókról. A pálos rend tagja, így jó barátja Ányos
nak is, és egész életét irodalmi küldetésnek szen
teli vállalván a budai szegényes életvitelt és ki
érdemelvén a legjelentősebb kortársak tiszteletét 
és barátságát. 

A sorozat negyedik könyve: 

A 
M A G Y A R 

L I T E R A T Ü R A 
E S M É R E T E . 

Irta 
Pápay Sámuel 

Vármegyei táblabíró és uradalmi fiskális 
Veszprémben 

Számmer Klára betűivel 
1808. 

A felsőörsi születésű irodalomtörténész, iroda
lomtörténetünk első megírója hazafiúi köteles
ségének tesz eleget — írja az előszóban —, midőn 
a Magyar Minervának benyújtja munkáját. ,,El
értem további tzélomat igyekezetem által, ha az 
tsak serkentésül fog is szolgálni arra, hogy ráter
mett hazafi társaim, Literatúrai munkásságok ál
tal, kedves Nyelvemet, édes Hazámat, s szerettem 
nemzetemet megdicsőítsék. Isten velünk. Iram 
Pápánn Martz. 6 dikánn 1808." 

Hivatkoztam már fentebb arra, hogy Földi Já
nos, mellesleg hajdühadházi orvos és Weszprémi 
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István leányának, Juliskának a férje, 1792-ben 
pályázatra megírta az első magyar nyelvtant. Egy 
munkacsoport által történt átdolgozásban 1795-
ben Debreceni grammatika címen jelent meg. Az 
eredeti szövegezés nyelvtani része Gulyás Károly 
kiadásában, 1912-ben jelent meg, a második, A 
versírásról szóló része pedig a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium tanulói kiadásában, 1962-ben. 

Pápay Sámuel irodalomtörténetében nyelvtörté
neti áttekintést, nyelvi összehasonlítást ad, majd 
irodalmi szövegek illusztrációjával mutatja be 
irodalmunk fejlődését a saját koráig, 486 oldal 
terjedelemben. 

Hazánkban a hivatalos nyelv, mint az tudott, a 
II. József korát kivéve, a latin volt. A megyék, 
megyegyülések nyelve úgyszintén. Zala megye 
az elsők közé tartozik, amely — miután ehhez a 
Habsburgok lehetőséget biztosítottak — 1805-ben 
kérte, és megkapta a magyar nyelvhasználat enge
délyezését a megyegyűléseken. (Az is tudott, hogy 
Magyarországon csak 1844-ben lett a magyar 
nyelv hivatalos nyelvvé.) 

Pápay Sámuel könyvében alapvetően abból in
dul ki, és arra építi programját, hogy magasabb 
szinten tankönyvvé váljék munkája. Felbecsül
hetetlen érték, hiszen a hatalmas ismeretanyaghoz 
meg kellett teremtenie a nyelv belső közlési for
máját is. Ez magyarázza azt is, hogy a testes kötet
nek a nagyobb része elsősorban a nyelvvel fog
lalkozik, és csak kisebb része mutatja be a „Ma
gyar Literatúrának régi s mostani állapotát". 
Időben ez már szinte belenyúlik abba a korba, ami 
a magyar nyelvújításnak minősül. 

Egy észrevétellel azonban tartozunk itt magunk
nak. Virág Benedek, a sorozat harmadik kötete 
szerzője még a „Minerva példás gyámolának" 
titulálta Festeticset, pedig ez volt az utolsó kötet, 
amelynek megjelenését a gróf anyagilag támo
gatta. Pontosan nem tudjuk, miért hagyta magára 
a szépen indult vállalkozást, és ezzel együtt Péteri 
Takácsot is, aki megpróbált kiutat keresni a szo
rult helyzetből. És minden bizonnyal ez is oka 
volt annak, hogy Pápay Sámuel könyve 9 évvel a 
harmadik, a Virág-versek után jelent meg. Jelen
tős erőfeszítés állt mögötte, és ezt Pápay is köteles
ségének érezte megfogalmazni: „Háladatosságot 
érdemel a Hazától Takáts Józsefnek azon buzgó 
hazafisága, hogy Magyar Minerva név alatt 1798-
diktul fogva a Magyar írók munkáinak kibotsátá-
sában egész szívvel lélekkel szorgalmaskodik, s 
annak köszöni a jelenvaló munka is, hogy a Ma
gyar Minerva oltalma alatt megjelenhetett ." 

E kötetet követően megint 4 esztendeig szüne
tel a sorozat, míg 1812-ben kijön 

A 
F i l o z ó f i á n a k 

E L Ö L J Л R Ó 
É R T E K E Z É S E I . 

Irta 
Ruszék József 

A Weszprémi Nevendék Papság egygyik' 
s öregebbik Taníttója 

WESZPRÉMBEN, 
Számmer Klára betűivel. 

1812. 

A sorozat ezzel elhalt. Bizonyára Festetics nem 
érzett rá, hogy milyen felbecsülhetetlenül jelen
tős mozgalmat támogatott. Takács még tovább 
szorgoskodott az irodalomszervezésben. Ezután 
jelentette meg Kisfaludy Sándor Himíy szerel-
mei-t, de a Magyar Minervát nem tudta újjáélesz
teni. 

A történelmi háttér, a gazdasági viszonyok is
meretében ugyan beleérezhetünk Festetics aggá-
lyoskodásába. Hiszen maga a tény: a gazdaságin 
túl az irodalmiság, az azt kifejező hazafiság nem 
kis veszélyt rejtett a XIX. század elején. A Marti
novicsokat követő politikai terror évről évre erő
södött. Austerlitz aztán 1805-ben mint egyértelmű 
figyelmeztetés érte a monarchia vezetőit. A ma
gyar birtokos nemességnek pedig éppen ebben az 
időben történő még tehetetlenebb elbizonytala
nodása csak segítette a habsburgokat kényszer
helyzetükben, ideges kapkodásukban kovácsolódó 
védelmi terveik előkészítésében. A magyar vezető 
réteg — mint már annyiszor a történelem során — 
éretlennek bizonyult arra, hogy a kialakult poli
tikai helyzet láttán hosszabb lejáratú hasznos kö
vetkeztetéseket vonjon le a maga számára. Meg
elégedett a mával, amely a háborúk kezdeti szaka
szában törvényszerűen megismétlődő gazdasági 
konjunktúrával jár. Pedig a nép titokban biza
kodással tekintett a francia hadak Magyarország 
területére is átcsapó hadműveletei elé. Nemcsak 
Napóleonnak 1809-ben — a győri futás évében — 
a magyarokhoz intézett kiáltványa sejteti, hogy a 
francia szándék nálunk a Habsburgokkal szemben 
tömegeket mozgósíthat. Nem egy verses vagy pró
zai irodalmi emlékünk fejezi ki ezt ebben a korban. 
Pápay Sámuel a fenti sorozaton kívül, éspedig 
1807-ben megjelent könyve, az Észrevételek a 
magyar nyelvnek igazgatásra és törvénykezésre 
való alkalmaztatásáról is egyértelmű jelzés a hol
nap lehetőségei felé. 

Nem így történt. És ez megint késést hozott. 
Egy újabb példát az okuló nemzeti önismeret meg
szerzéséhez. 
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Das erste gedruckte Buch kam aus der Budaer Buch
druckerei im Jahre 1473 heraus. Der Titel ist Chronica 
Hungarorum, und ist lateinisch gedruckt worden. Das 
erste in ungarischer Sprache gedruckte Buch erschien 
in Sárvár in der Buchdruckerei von Abadi Benedek im 
Jahre 1541 mit dem Titel: Új Testamentum Magyar 
nyelven, mellyet az Görög és Deák nyelvből újonnan 
fordítani az Magyar nipnek Keresztén hitben való épü-
lésire. ín diesem Jahr ist Buda von den Türken besetzt 
worden. Die ungarische Literatur, die am Anfang des 
sechzehnten Jahrhunderts — meistens in den Klöstern 
— einen grösseren Aufschwung genommen hat, konnte 
wegen der ständigen Kriegszeiten mit der westeuropä
ischen Kultur nicht Schritthalten. Die beinahe 4,5 Mil
lionen Einwohnerzal ist zum Anfang des XVIII . Jahr
hunderts bis unter drei Millionen zurückgefallen. Die 
Entwicklung in der Landwirtschaft, in der Industrie, 
im geistigen Leben usw. hat eine rasche Entwicklung 
geschaffen. In diesen Jahrzehnten spielte aber eine be
deutende Rolle, dass sich verschiedene fremdsprachi
gen Völker niedergelassen haben. Das unterstützte die 
Entwicklung der ungarischen Sprache aber sehr lang
sam. Zur Zeit der ersten Volkszählung, im Jahre 1784— 
1787 war die Verhältniszahl der Ungarn und Nationali
täten 39% zu 61% . Damit hängt es auch zusammen, 
dass das erste Werk der ungarischen Literatur spät, 
erst im Jahre 1772. erschienen ist. Das war ein Drama 
mit dem Titel: Agis tragédiája (Die Tragödie von Agis). 
Die erste ungarische literarische Zeitschrift ist in Kassa 

5. Uo. 
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gegründet worden, im Jahre 1788. Die Gründer waren 
Ferenc Kazinczy und János Batsányi. Am Ende des 19-
ten Jahrhunderts übernahm die Leitung des Festetics-
Gutes Georg Festetics, der in einigen Jahren ein reich
haltiges Kulturzentrum in Keszthely geschaffen hat. In 
kurzer Zeit haben ihn die begabtesten Künstler, Schrift
steller, die wertvollsten Geiste der Landwirtschaft, der 
Industrie und der verschiedenen Wissenschaften ken
nengelernt. Unter der Leitung von József Péteri Takács 
sammelte sich eine Gruppe von Dichtern und Schriftstel
lern. Da die materielle Unterstützung Graf Festetics 
versprochen hat, hat es die Gruppe von Schriftstellern 
beschlossen mit dem Titel Magyar Minerva eine litera
rische Bücherserie herauszugeben. Der erste Band 
brachte die Gedichte von Pál Ányos im Jahre 1798. Der 
Verfasser des zweiten Bandes war der erwähnte József 
Péteri Takács mit einem morálén Themenkreis, und 
dann der Dichter Benedek Virág, der Literaturhistori
ker Sámuel Pápay und im Jahre 1812 kam ein philoso
phischer Band, dessen Verfasser József Ruszék ist. 

Diese Werke , diese Tätigkeit übten auf die ungari
sche Gesellschaft, unmittelbar auf die geistige Schicht 
einen sehr reichhaltigen Einfluss, dessen Bedeutung 
man in der Reformzeit kaum beruhigend determinieren 
kann. 

Hier, von näher in der Umgebeung vom Balaton 
gründete sich ein so bedeutendes kulturzentrum, das in 
den kommenden Jahrzehnten auch im politischen Leben 
einen bedeutenden Einfluss übte. 

IRODALOM 

ISTVÁN HARMATH 

DIE BÜCHERSERIE MAGYAR MINERVA 
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NÉMETH JÓZSEF 

HORVÁTH ÁDÁM, A S Z A B A D K Ő M Ű V E S 
ÉS POLITIZÁLÓ KÖLTŐ 

Horváth Ádám 1781-ben telepedett le Veszp
rém megyében, Pápán. Pár évvel később Bala
tonfüredre költözött, s noha 1787—1791 között 
szívesen időzött a Somogy megyéhez tartozó 
Szántódon, egészen 1794-ig megmaradt füredi 
lakosnak.1 

E másfél évtized életének rendkívül aktív, 
mozgalmas időszaka. Ekkor alapozta meg vagyo
nát, s kenyérkereső munkája mellett a magyar 
irodalom számottevő szereplőjévé vált. 

Levelezésben állt, részben személyes kapcso
latba is került a kor legjelentősebb íróival, köz
életi szereplőivel. A névsor rendkívül változatos: 
a 78 éves Ráday Gedeon és a 19 éves Csokonai 
Vitéz Mihály, a polgár Földi János és gróf Szé
chényi Ferenc, katolikus papok, szabadkőmű
vesek, a Martinovics-mozgalom négy elítéltje, 
több gyanúsítottja — íme, szellemi kapcsolatai
nak tágassága. 

Hat év alatt hét kötete — és ugyanennyi röp
irata — hagyta el a nyomdát, egy drámáját elő
adta a pesti színtársulat, s valószínű, hogy még 
füredi évei alatt írta történelmi vígjátékát és 
később elveszett szatirikus államregényét is. 
Három kötet vegyes vers, eposz, csillagászati 
tanköltemény, lélektani munka és szabadkőműves 
szellemű szentimentális regény — íme, munkál
kodásának, irodalmi tevékenységének széles ská
lája.2 

Nemcsak szépirodalmi alkotásai, hanem elmé
leti írásai, irodalomszervező tevékenysége is nö
velte hírnevét. Hamarosan a kor vitáinak közép
pontjába is került. Kivívta a kor egyik leghar-
cosabb, legmaradibb elméjének, a Máriafi néven 
író szerzetesnek, Szaicz Leónak a rosszallását. 
Igaz magyar című művében mind a Hunniast, 
mind a Holmi I. kötetét elmarasztalja, , szemte
len, tsunya, fertelmes, botránkoztató" verseket 
találván Horváth könyvében.3 

Dicséretben is bőven van része. Verssel kö
szönti Kazinczy Ferenc, Virág Benedek. Fekete 
János Csabrendekre invitálja a nála majd két 
évtizeddel fiatalabb költőt, hogy fordításait meg
mutassa neki.4 Az öreg Ráday Gedeon, Gvadányi 
József és a fiatal Csokonai egyforma lelkesedés
sel dicséri írásait. 

Ekkor még nem az a maradi, nyakas, vissza
húzódó, sokszor mosolyt is fakasztó öregedő 
poéta, amilyenné majd Nagybajomban, még in
kább Petrikeresztúron válik. Még nem is nép
költészeti, népzenei gyűjtései jelentik a maradan

dó értéket, hanem saját írásai is formálják a ma
gyar irodalmat. 

Nem csoda, hogy kenyérkereső munkája mel
lett, oly sok téma és műfaj közt megosztva ma
gát, írói termése rendkívül egyenetlen színvo
nalú. Műveinek nagyobb részét sietve írta, cse
kély műgonddal. Igaz, ez nemcsak rá jellemző 
ebben az időben. A kor íróinak nagyobb része 
kissé restellkedve hódolt a múzsáknak." Tudták, 
hogy a költészet fontos dolog, hazát szolgáló cse
lekedet, de hol idejük, hol tehetségük nem volt 
a gondosabb munkára. Legtöbben csak melléke
sen művelik a poézist, egyesek még nevük fel
tüntetését sem szívesen veszik. 

E névtelenség különösen 1790 után lesz gya
koribb. A politikai líra művelőinek, a röpiratok, 
különösen pedig a szabadkőműves-írások szerzői
nek már nem a megszokás, még kevésbé a tekin
tély féltése, sokkal inkább saját érdekeik, néha 
szabadságuk védelme sugallta a háttérben mara
dást. 

2. 

Horváth politikai szerepének, társadalmi né
zeteinek, jó néhány írásának értelmezéséhez is a 
kulcsot a szabadkőművesség adja. Az a moz
galom, amely nélkül a korszak irodalmának, kul
turális életének sok mozzanata is érthetetlennek, 
rejtélyesnek tűnik. 

A szabadkőművesség jellege, történeti szerepe 
koronként változó. 18. század végi felvirágzása 
idején egyértelműen pozitív, haladó szerepet 
töltött be. ,,A testvériséget emlegette a kivált
ságok és a kiáltó ellentétek világában. A türel
met és a világos gondolkodást a vallási fanatiz
mussal és az egyházi hatalommal szemben. El
vileg az eredendő egyenlőséget a ténylegesen 
oly eltérő pozíciójú emberek között. Egy körbe 
hozta a nemest és a nem nemest, aki itt — bár 
csak itt és csak elvileg — a másikkal egyenrangú 
félként állt szemben. Méghozzá a kiválasztottak, 
az ,,elit" összetartozásának tudatában, a misztikus 
ceremóniák és névtelenség biztonságos, feszélye
zettségét oldó s egyben rejtélyesen vonzó lég
körében."6 

A magyar jakobinus mozgalom számos részt
vevője, a kor kulturális törekvéseinek legtöbb 
vezető egyénisége hosszabb-rövidebb ideig része
se volt e mozgalomnak. ,,Mindaz, amivel a XIX. 
század polgári forradalmát, szabadságharcát, tár
sadalmi gondolkodásának megújulását a XVIII . 
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század előkészítette, érthetetlen lenne a magyar 
felvilágosultak és szabadkőművesek, szellemi 
elitünk tevékenysége nélkül."7 

1790 körül a reformelképzelések alakulásában 
is, különösen kezdeti fokon, részük volt a pá
holyoknak. Itt rendszeresen találkozott egy-egy 
város, két-három megye nemességének, polgár
ságának színe-java. Sorra vették a legfontosabb 
társadalmi, politikai kérdéseket, segítették az 
egységes álláspont kialakítását. 

Horváth már 1786-ban szeretett volna valame
lyik páholyba bekerülni, de a feltételek szigo
rúak voltak. A felavatást meglehetősen hosszú 
eljárás előzi meg. A „keresőt" két vagy három ré
gebbi „testvér" ajánlja, akiknek előzőleg meg kell 
bizonyosodniuk a jelölt szándékának komolyságá
ról, erkölcsi feddhetetlenségéről. A ,,kereső"-nek 
el kell sajátítania bizonyos alapfokú ismereteket, 
s csak mindezek után kerülhet sor ünnepélyes 
„befogadására".* 

Horváth is arról számolt be Kazinczynak, hogy 
„Egy jó Barátomnál már harmadfél esztendejí 
van, hogy be jelentettem magamat, de a mini 
látom, nagyon kemények vagytok a befogadás
ban". Kéri barátját, hogy segítse a bejutásban 
hiszen már az egész vidék így is azt hiszi róla 
hogy tagja a szervezetnek.9 Valószínű, hogy e 
témáról bővebben is leveleztek egymással, csak 
kölcsönös kérésüknek megfelelően, az ilyen té
májú leveleiket elégették. 

Horváth nevével először a pesti Nagyszívüség 
páholy 1789. január 4-i jegyzőkönyvében talál
kozunk.1" Ekkor olvasták fel Schaffrathhoz, a 
pesti gimnázium igazgatójához, a páholy veze
tőjéhez írt levelét. Mivel ekkor még alig ismer
ték, felvételét elnapolták. Szeptember 4-én már 
jelentést olvastak fel róla, s a hónap végén maga 
a felvételt kérő is Pesten járt és - - ahogy Ka
zinczynak írta „mindent tett, amit tehetett" -
valószínű, hogy régi, páholytag ismerőseit keres
te fel. 

Ekkor már kedvező választ kaphatott, hiszen 
Kazinczy örömmel értesíti, hogy „majd talán ve
led és több világosság fijaival nem sokára együtt 
utazhatok a valóságos boldogság út ján"." Fel
tehető, hogy a felvételt a Pesten és Szántódon 
megforduló Kazinczy is ajánlotta. 

Október 16-án Magyar György és Cseh-Szom-
bati javasolták befogadását, november 14-én Csa-
pody Gáborral indultak Pestre.12 Az ünnepélyes 
avatásra november 19-én került sor, az új tagot 
Nagyváthy János üdvözölte ." 

Horváth igen lelkes hangú levélben számolt 
be Kazinczynak. A kötelező titoktartás miatt a 
részletekről természetesen nem szól, inkább nagy 
örömét fejtegeti. 

Verset is írt ez alkalommal: 

Arionnak, ki született vak vala, 
Fel tetszett már a fényes nap hajnala . . . 
Árion, hogy a Virtust meg lelhette, 
A Szent Hajlékba Orfeusz vezette. 

Az akkori szokás szerint az új tag társaitól 
nevet is kapott. Horváth Árion lett (Kazinczyt 
Orfeusznak hívták). Ezek a szabadkőműves nevek 
nagyon gyakran megjelentek ekkor is, később is 

a magyar irodalomban. Közismert Kazinczy fo
lyóirata: az Orpheus. Horváth is jó két évtized
del később dalgyűjteményének élére azt írja: 
Magyar Árion. Ujabban mutatott rá Tóth István, 
hogy Festetics György is saját szabadkőműves 
nevét újítja fel, amikor a Helikoni ünnepségeket 
megszervezi.14 

Az Ariont Horváth Kazinczynak köszönheti. 
Erről magától Kazinczytól értesülünk, Aranka 
Györgyhöz írt leveléből: „Horváth Ádám is ba
rátunkká leve. Pesten vétetett fel 19-e 9br, s én 
őt (szokásból ki ment rendtartásunkhoz képest) 
Arionnak neveztem. Ö minden tekintetben érde
mes szorosabb szövetségünkre."1 ' 

Horváth nemcsak az Árion gyakori használa
tával, hanem sok egyéb módon is megvallotta 
szabadkőműves voltát. Természetesnek tartja, 
hogy — megint csak Kazinczy sugallatára — réz-
metszetü arcképének díszítményei közt is ott 
legyenek a kőművességre utaló motívumok. 
,,. . . egy köre barelieí módjára vagyon vésve a 
Delphinen nyargaló Árion, titkos jelentője ne
vednek: — ott van a félig befedett csillagos 
mennygolyóbis: résszerint annak jeléül, hogy 
Astronomiai poemát írtál, részerint annak, hogy 
megszűntél akuyoo lenni. Ott a könyvön a kard, 
akár annak jeléül, hogy Scriptor is vagy, Bande-
rista is, akár annak, hogy 19/XI. 89." (A dátum a 
felvétel idejére utal.)"' 

Horváth főleg 1790 második felében vett részt 
aktívan a páholy életében, mikor hosszabban Pes
ten tartózkodott. Valószínű, hogy országgyűlési 
röpiratait is a páholy adta ki. Martinoviccsal is 
találkozhatott, aki július 12-én látogatott el a 
Nagy szí vüséghez. 

Horváth és Kazinczy későbbi levelezéséből 
tudjuk, hogy az ekkoriban divatos alkímiához 
még nem vonzódott. „Az arany tsinálás, úgy betű 
szerént értve, előttem mese; de az aranynak a 
több érczekből ki kereshetése valóság."1 . Az al
kímiát azonban ismerte, róla már miskolci tar
tózkodása idején is szerzett ismereteket. Húsz
éves korában kapcsolatba került Molnár—Pápay 
Tóth Mihállyal, a győri, majd diósgyőri telkész-
szel, neves alkimistával ." 

Élete utolsó évtizedében is gyarapította e té
mára vonatkozó ismereteit. Tanulmányozta 
Johann Joachim Becher és Herman Boerhaave 
kémikus alkímiai műveit is. Érdeklődésének bi
zonyítékát nemcsak Kazinczyval folytatott leve
lezésében leljük fel, hanem Rudolphias című 
eposzának témaválasztásában, benne egy alki-
mistamühely érzékletes leírásában, számos egyéb 
részletében is.19 

Több szerző azt állítja, hogy Horváth egész 
életében rózsakeresztes volt. Erre bizonyítékul 
épp a Rudolphiast hozzák fel. Valójában Hor-
váthnál e vonások csak később, petrikeresztúri 
magányában erősödnek fel. Nem véletlen, hogy 
csak ekkor, 1810 után dolgozza ki a Bölcsesség 
mestereinek biográfiáját is. 

Horváth később a Varasdról Zalaegerszegre 
áttelepült, A jó tanácshoz páholyhoz csatlakozott. 
Nemcsak egyszerűen tagja volt, hanem titkára is 
lett. Ö hozta magával Varasdról a szabadkőmű
ves-jelvényeket. 

Érdemes kissé részletesebben is megismerked-

462 



nünk a páholy tagjaival, mivel névsoruk nem
csak Horváth szellemi környezetéről árulkodik, 
hanem megmagyarázza azt is, hogy Zala vár
megye miért tudott ez időben olyan rendkívül 
haladó szerepet betölteni. Arra is feleletet ka
punk, hogy jó negyedszázad múlva, amikor 
Horváth ellen császári parancsra vizsgálat indul, 
miért mentették ki őt a megyei tisztségviselők. 

A Zalaegerszegi páholy tagjai voltak: 

Spissich János alispán, 
gr. Althan Mihály János főispán, 
Mlinarich Lajos másodalispán, 
Inkey Imre táblabíró, 
Somssich Lázár táblabíró, később Zala 

megye követe, 
Laky István csatári (korábban salomvári) 

plébános, 
Kozits István táblabíró, 
Hartl József varasdi gyógyszerész, 
Horváth Ádám mérnök, 
Tuboly László aljegyző, 
Sárközy István aljegyző, 
Szegedy János felsőörsi prépost (Szegedy 

Róza gyámja), 
Ghilányi János kapitány, 
Vásárhelyi Sámuel református lelkész, 
Csépán István ügyvéd, 
Csány Ferenc Vas megyei szolgabíró.20 

A páholy újabb tagokkal is bővült. Későbbi 
utalásokból arra is következtethetünk, hogy ösz-
szejöveteleik legalább egy részét a Balatonfüred 
melletti Arácsi-hegyen tartották. Itt még húsz év
vel később, 1814 nyarán is összejött néhány régi 
szabadkőműves testvér, amint Sárközy István 
leveléből megtudjuk.21 1792-ben csatlakozott hoz
zájuk Kazinczy is. Az erről szóló egyik híradás 
épp Horváthnak címzett levelében maradt fenn. 
1792. szeptember 9-én írta: ,,A mi fő tiszteletű 
Terentiusunknak mondj nevemben egy háládatos 
örvendező idvezletet szerencsésen tett utazásáért 
és köszönd meg, hogy fiának fogadott . . . Nékem 
veletek lenni nagyobb szerencse, mintsem hogy 
erről lemondjak. 

Később Spissich ugyan azt állította, hogy a 
páholy 1793-ban már feloszlott, ez azonban nem 
valószínű. Spissichet a Martinovics-mozgalommal 
kapcsolatban hallgatták ki, érthető, hogy társait 
menteni igyekezett. A vizsgálatok során lefog
lalt iratok kétszer is említik Horváthot, egyszer 
szabadkőműves nevén, Arionként.2 3 Ebből ki
derült, hogy eljutott a magasabb skót fokozatba 
való beavatásig. 

Az 1790-es nagy nemesi felbuzdulás idején, 
elsősorban szabadkőműves-kapcsolatai révén, ke
rült közel az országos politikához is. 

Mályusz Elemér szerint a köznemesség 1790-es 
mozgalmának sikerét a szabadkőművesek bizto
sították. A páholyok ,,II. József halálakor a bir
tokos köznemesség szervezete s így természetes, 
hogy a köznemesség a politikai vezető szerep ki

vívásánál elsősorban ezt a szervezetet használja 
fel."24 

Ez az állítás kétségtelenül erősen eltúlozza a 
szabadkőművesség szerepét, de befolyását az 
1790-es eseményekre nem tagadhatjuk. Mályusz-
nak igaza van akkor is, amikor a diéta legalább 
27 követét szabadkőművesnek állítja. 

Horváthnak növekvő irodalmi rangja mellett 
somogyi szabadkőműves-barátai — Csapody Gá
bor, Inkey Károly, Sárközy István — jóindulata, 
ajánlása szerezhette meg a bandériumban való 
részvétel rangját. 

Régi, tekintélyes, legalább százada Somogy
ban élő, vagyonos családok megbecsült tagjai 
közé állhatott az alig 3 éve a megye szélére bér
lőként került Horváth. Joggal érezhette, hogy a 
nemesség befogadta, maga közül valónak tartja. 
Nem csoda, hogy életében talán egyetlen alka
lommal a család nemesi elönevéről is lefújja a 
port, s az Orpheusban megjelent, bandériumot 
köszöntő versét így írja alá: Pálótzi Horváth 
Ádám. 

A Magyar Kurír híradása is számon tartja a 
poétát, amikor nemcsak közli Horváth verseit, 
hanem arról is beszámol, hogy a második sorban 
ott állt ,,Somogyi János és Madarász László egy 
arasznyi bajusszal és köztük Horváth Ádám, régi 
magyar csimbókba kötött hajjal".25 

A krónika híven megőrizte az eseményeket. 
Június 6-án utazott Horváth Kaposvárra, 13-án 
indultak Budára. Három napot időztek Lengyel
tótiban, Siófokon Nagy Ferenc kanonok megven
dégelte, latin verssel felköszöntötte őket. Hor
váth is latinul felelt, versét később magyarra for
dítva ki is adta Békesség angyala . . . címmel. 
Már korábban verssel köszöntötte a Veszprém 
és Zala megyei bandériumot is. 21-én érkeztek 
Pestre, még aznap sorfalat álltak egy ünnepségen, 
s 25-től kezdődően 10 napig, július 3-ig ők őriz
ték a koronát. Utána is Budán maradtak, hiszen 
már megkezdődött az országgyűlés. 

Horváth életének legmozgalmasabb pár hónap
ja következett ezután. Budán és Pesten 1790 nya
rán kivirult a társasági élet. Ahogy a szintén 
banderista Kazinczy emlékezett később: „Sorba 
járánk a nemzet nagyjait, s ebédek, vacsorák, 
táncok fogadának mindenütt."26 

Horváth is részese lehetett ezeknek az ese
ményeknek. Ekkoriban számos előkelő, befolyá
sos ismerősével találkozhatott, hiszen régi leve
lezőtársai, páholytestvérei, esetleg barátai közül 
is ugyancsak Budán volt ez időben Fekete János, 
Széchényi Ferenc, Spissich János, Máriássy Ist
ván, Szily Antal, Teleky József, Balassa Ferenc, 
Győry Ferenc stb. Kazinczyt hivatala hamarosan 
hazaszólította, de ősszel megint hosszabb időre 
visszatért. 

Hogy e kapcsolatok köre még ki is bővült, az 
is bizonyítja, hogy az október 3-án Széchényinél 
tartott irodalmi tanácskozáson Horváth a követ
kezők társaságában vett részt: gróf Berényi, báró 
Orczy, báró Podmaniczky, báró Vay, gróf Ester
házy Károly, Vay József, Balogh Péter, Márijásy 
István, Spissich János, Nagyváthy János, Bárány 
Péter — ahogy a szintén meghívott Kazinczy fel
jegyezte.27 

A névsor egyúttal az 1790-es országgyűlés 
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világnézeti-politikai összetételét is jelzi: az egri 
érsek, Esterházy, a katolikus konzervatív párt 
egyik irányítója és Balogh Péter, a református 
párt vezetője; Orczy László a nemesi bandérium 
parancsnoka és Vay Miklós, a tudós hadmérnök, 
a Royal Society tagja; a gazdag főnemes Széché
nyi és sógorának, Festetics Györgynek jószág
igazgatója, Nagyváthy jelzik a tág horizontot. 
Igaz, hogy ebben a társaságban Horváth nem vitt 
vezető szerepet, de az eseményeknél jelen volt, 
és ott kisebb feladatokat is kapott. Tevékeny 
részt vállalt a pesti magyar színház megindítása 
körüli munkákban is. 

Nem volt ugyan országgyűlési követ — mint 
azt több tanulmányban is olvassuk — de élénk 
figyelemmel kísérte annak tanácskozásait. Vers
sel köszöntötte már a diétára induló követeket. 
Ebben nemcsak a szokásos kötelező derűlátásnak 
ad hangot, hanem megfogalmazza óvatosságát, 
kételyeit is: 

A Haza most egy terhes menyecske formája, 
Félő, hogy ha éretlen vagy sok lesz bábája, 
Sok vipera van benne, hasát kihasítja, 
Ami kis díszünk van is, meghomályosítja. 

(Menőké a nagy-gyűlésre) 

Él benne a remény, a bizakodás is. Budára érve 
Mátyás hajdani palotáján elmélkedik: 

Ide Mátyás épített s királyok számára 
Vajha fejedelmeink a nemzet hasznára 
Ezt választanák legalább nyári lakásának 
Egy sokak felett fényes király udvarának.. 

(Mátyás palotáján a specula) 

Később aggodalommal tölti el a követek meg
osztó véleménye, széthúzása. Ezért is ír verset 
Örményi József személynök és Zichy Károly 
országbíró dicsőítésére, akik a két tábla vezető
jeként eredményesen próbálkoztak az ellentétek 
elsimításával. Igyekeztek mérsékelni a túlzó 
nemesi követeléseket, ugyanakkor az udvarral 
szemben is hangot adtak a rendi, a nemzeti kí
vánságoknak. Mindkettőjük nagy érdemének 
tartja, hogy noha szolgáltak II. József alatt, nem 
feledkeztek meg a magyar érdekekről: 

Hogy a Zichy bátor hűsége nem mai 
S nem tegnapi, tudják a József hamvai, 
Mellyek míg erősek s elevenek voltak, 
Ez fiatal szívvel eleget harcoltak. 

(Emlékezet-oszlop . . .) 

E versek művészi értékét felesleges keresnünk, 
nem költői, hanem napi politikai szándék szülöt
tei. Részei voltak az akkoriban erőteljesen fel
virágzó röpiratáradatnak, nem véletlen, hogy 
alkalmi kiadványként megjelentette őket. Az Ör
ményiről szóló dicsőítést németre fordítva is 
kiadták. 

Több prózai röpiratot is írt. 1790. július 28-án 
keltezte A magyar asszonyok prókátora a Budán 
összegyűlt rendekhez címen, névtelenül megje
lent írását. E művét többen is úgy említik, mintha 
közrebocsátásával a szerző a női egyenjogúság
nak saját korát is megelőző harcosa lenne. 

Igaz, hogy javasolja: a nőknek is adjanak le
hetőséget az országgyűlés tanácskozásainak meg
hallgatására, hiszen így tanulnak, műveltebb 
gyermeket tudnak nevelni. Túlzás azonban, hogy 
egyedül állt e javaslattal. Vele nagyjából egy-
időben Bárány Péter, Széchényi t i tkára is kibo
csátott rokon tartalmú füzetet. Az ő érvei is ha
sonlóak: az angol dámák is bejárhatnak a parla
mentbe, a magyar nők részvétele elősegítené a 
nemzeti nyelv fejlődését is. Horváth nem tartja 
a nőket a férfiakkal egyenrangúnak: ,,Ritkább 
tehát az asszonyi nemben s kisebb mértékű is 
akármi olyan derékség, ami a közönséges tár
saság fenntartására s boldogítására kívántatik, 
mint a férfiakban." 

Négy nappal később, augusztus 1-én újabb 
röpiratot is kiadott A férfiak felelete az asszo
nyokhoz címmel. Ebben — a férfiak nevében 
szólva — nem ellenzi ugyan, hogy az asszonyok 
is bemehessenek a gyűlésbe, de most még nem 
méltók erre. Méltatlanok azért, mert ellanyhul
tak, csak a piperével törődnek, nem beszélnek 
magyarul, nem titoktartók. Ahhoz, hogy alkal
masak legyenek a tanácskozások meghallgatá
sára, alaposan meg kell változniuk. Ismerjék el 
a férfiak elsőségét, maguk szoptassák gyerme
keiket, hordjanak nemzeti ruhát, tanuljanak, ol
vassanak és beszéljenek magyarul, ne szóljanak 
bele a gyűlés menetébe, ott ne suttogjanak stb. 

E követelések nagyobb részének igazságát, 
célszerűségét nehéz lenne cáfolnunk. Horváth 
azonban mindezt olyan kioktató, szinte iskolás 
módon fogalmazza meg, hogy azzal nemcsak a 
mai, de az akkori nöolvasók számára sem lehe
tett rokonszenves. írójuk megmaradt a hagyomá
nyos nemesi gondolkodás keretei között, elma
radva Bessenyei, Kármán, de Bárány Péter néze
teitől is. 

Lényegesen haladóbb álláspontot foglalt el a 
vallás ügyében. Az országgyűlés, leküzdve a 
klérus egy részének szívós ellenállását is, Lipót 
királytól támogatva törvénybe iktatta a protes
tánsok szabad vallásgyakorlatát. A megelőző vi
ták során felszólalt Boronkay József, Somogy 
megye követe. 1791. január 18-án elmondott be
szédében szenvedélyesen, de nagyon szűklátókö
rűén igyekezett csökkenteni a vallásszabadság 
mértékét, a katolikusokén kívül minden más val
lás jogait a legkisebb körre szorítani szándékoz
ván. A latin oratio nyomtatásban is megjelent. 
Horváth ezt lefordította, és Boronkay érveit cá
foló saját jegyzeteivel kísérve kiadta. Szelle
mes érveléssel állítja szembe ellenfele érveivel 
a Biblia szavait, jó érzékkel veszi célba a követ 
beszédének következetlenségeit, gyenge pont
jait. 

1791 februárjában megjelentette a zalai megye
gyűlés néhány, ugyancsak a vallási vitákkal kap
csolatos dokumentumát: A vallás dolga Zala vár
megyében címmel. Egy rövid, oldalnyi bevezetőt 
leszámítva nem saját alkotása. Három dokumen
tumot tartalmaz. Közli rokonának, felesége nagy
bátyjának levelét, melyet Mórocza Sámuel a Ba
laton-felvidéki protestáns nemesek nevében a 
megye főispánjának írt, a protestánsok vallás
szabadsága ügyében. A beadványra Althán János 
válaszolt, Spissich János első alispán beszédével 
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zárul a füzet. Mórocza levelét más forrásból nem 
ismerjük, Althán és Spissich beszédét — apró 
eltérésekkel — a megyegyűlés jegyzőkönyve is 
megőrizte. 

A kötetke bevallott célja, hogy bebizonyítsa: 
a megye protestáns nemessége megfelelő módon 
tudja védeni saját érdekeit, vallását. Bizonyságot 
akar szolgáltatni arról, hogy a megye vezetői 
bölcs és egyenes szívű emberek. Nemcsak hogy 
tudnak magyarul, hanem a hivatalos levelezése
ket is többnyire anyanyelvükön intézik. Horváth 
nem elvtelenül dicsőíti a megye vezetőit: a két 
beszéd közzétételével szabadkőműves páholy
testvéreinek szellemi fölényét akarja bizonyítani. 
Erre utal a kiadvány kolofonja is: „Nyomtatott 
az okos Jámborságnál 1791." 

Ügy tűnik, hogy 1790 nyarán Horváth még a 
mérsékelt nézeteket vallókhoz húzott, összefüg
gött ez egyrészt jozefinizmusával, másrészt azon 
ténnyel is, hogy a dunántúli követek inkább a 
Béccsel való megegyezés hívei voltak. 

Akkor még — júniusban, júliusban — úgy 
tűnt, hogy Horváth nagy álma, az irodalmi tudós 
társaság is megalakulhat. Révai Miklós tervével 
nagyjából egy időben került a közönség elé a 
Széchényi Ferenc megbízásából írt röpirata: Egy 
rövid tudósító levél — lényegében egy akadémia 
terve. Átgondoltságában, megalapozottságában 
elmarad mind Bessenyei régebben írt, de csak 
most megjelent Jámbor szándékától, mind Révai 
Plánumától. Nem szélesebb működési körű aka
démiát vagy társaságot javasol, inkább csak a 
könyvkiadást megkönnyítő, Széchényi támogatá
sával működő társulást. Horváth ekkor még na
gyon bizakodó, művét verssel fejezi be: 

Magyar! most derül — most hasad a szabadság 
hajnala, 

Most készül az szabad lenni, ki még nemes 
vala. 

Később azonban, amikor egyre nyilvánvalóbbá 
lesz, hogy a nemesi-nemzeti törekvések zátonyra 
futnak, már ő is keserűen állapítja meg: 

Szakadoznak a partok, az oszlopok dűlnek, 
A nem rég meleg vérrel buzgó szívek hűlnek, 
Minát ásott alája s kemény tüzet vetett 
A köz-jó bástyájának a maga-szeretet. 

Hogy a szerző maga is fontosnak tartotta e 
szöveget, bizonyítja, hogy a negyedszázad múlva 
nagy versgyűjteményének, az ötödfélszáz éne-
kek-nek az élére helyezte Menőké Budáról Bécs
be címmel. Az eredeti cím a kéziratban ponto
sabb is volt, az alkalomra is utalt: Mars, mikor az 
utolsó deputátió Bécsbe ment a király hívására. 
Szeptember 1790. 

Mivel a szintén szabadkőműves Feketét radi
kális nézetei miatt számtalan gúnyversben támad
ták ellenfelei, verset írt Gróf Fekete mentségire 
a Diaetán címmel. 

Az országgyűlés hangulatában július végén, 
augusztus elején fordulat állt be. Lipót békét kö
tött a poroszokkal, erősebbnek érezte magát, ez
után már ő diktálta a feltételeket. 

Az ellenzéki rendek, akik pár hete még arra 

esküdtek, hogy az országgyűlés jóváhagyása nél
kül sem kinevezést, sem ajándékot nem fogadnak 
el az uralkodótól, kezdik megbánni, hogy követe
léseikben messzire mentek, és egyre béküléke
nyebbnek mutatkoztak. Mind kevesebb szó esik 
a függetlenségről, immár csak egy céljuk van: az 
elonyösebb megegyezés. E folyamattal együtt 
mintha Horváth elégedetlensége is nőne, s néze
tei egyre radikálisabbá válnak. 

Két gúnydalban is kifejezi felháborodását 
amiatt, hogy az országgyűlés nem tudta elfogad
tatni az új uralkodóval a több jogot biztosító ko
ronázási hitlevelet: 

Egybejöttek, egybejöttek a karok és rendek: 
összehordtak, összehordtak sok instrukciókat, 
Kifőzték azt, kifőzték azt 
Ühüm, ejha, egy új diplomának, 
Odaméne, odaméne Uhü! ejha! a Ferkó kutyája 
Mind megette . . . stb. 

Horváth véleménye rokon Széchenyi Ferencé
vel: ,,én már egy pipa dohányt sem adok a mi 
diaetánkért".2 8 

Hasonló, talán még elkeseredettebb hangulatú 
a latin nyelvű Diaetai katekizmus.29 A Corrumpit 
omnia pus kezdetű pasquillus Vay István kézírá
sában is fennmaradt — nem biztos, hogy Horváth 
verse, de a gyűjteményébe való felvétel ténye 
kifejezi, hogy Horváth véleménye. 

Nem lehet véletlen, hogy a ritkán fordító Hor
váth ez idő tájt, szeptemberben ülteti magyarra 
Bürger versét, a Prometheus tüzét, s azt éppen 
Kazinczy Orpheusában teszi közzé. A vers annak 
a mitológiai hősnek a dicsőítése, akinek tüze: 

. . . a fénynek, melegségnek, 
És minden elevenségnek 
Eredete s eszköze. 

Első olvasásra váratlannak tűnik a befejezés. 

Illendő-é, hogy tégedet 
Élő Istentől eredett 
Tűz láng, az ember fija, 
A halandó kárhoztasson? 
A gondolat gátoltasson, 
És a Typográfia? 

Érthetővé válik a célzás, ha arra gondolunk, 
hogy 1790 szeptember 13-án jelent meg az új cen
zúrarendelet. Ebben eltiltják az egyház, az állam 
és az uralkodó elleni krit ika kinyomtatását, az 
olyan műveket, melyek a kétkedés vágyát von
hatják maguk után. Nem véletlen, hogy e verset 
Hajnóczy József is beilleszti Közjogi értekezés a 
magyar királyi hatalom korlátairól című tanul
mányába. 

Kudarcba fulladt a tudós társaság terve is. A 
Magyar Kurír ismertetést közöl a tervről, Szé
chényi, Révai, Kazinczy, Horváth nevét emelve 
ki, akik ,, . . . meggyújtott lámpásokat vettek a 
végett kezekbe, hogy másoknak utat mutassanak; 
de a közönségnek egy tisztes része azt kiabálja, 
hogy arra a társaságra semmi szükség sincs, mi
vel az csak szabad kőműveseknek bandája fogna 
lenni".30 
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A koronázás külsőségei, a királyi család ma
gyar ruhája, a fiatal főherceg, Sándor Lipót ma
gyar nyelvtudása azonban Horváthot is elkáp
ráztatja. A nádorválasztási tervezgetések során 
még olyan verset kezdett írni, melyben Zichy Ká
rolyt ajánlotta a rendeknek: 

Emeld eggyel feljebb az ország bíróját, 
ö hogy megérdemli, adta már példáját. 

Ki is adta röplap formájában: ,,Minden Szentek 
napján 1790 az öreg asszony, Magyarország pala
tínusról gondolkozik." Még a megjelenés előtt 
híre ment azonban, hogy a király saját fiát jelölte 
e magas közjogi méltóságra. Horváth ekkor a 
vers végét átírta, s az új helyzetnek megfelelő 
befejezéssel adta ki: 

Kérd ki az ország nádorispányjának Leopold 
herceget." 

Ekkor ajánlotta már kész művét, a Nyári éjsza-
ká-t is az új nádornak. Az ajánlás Horváth illú
zióit is kifejezi: ,,Higyje el felséged, hogy Felség-
tek pártfogása alatt alkalmatos lesz a magyar 
minden tudományok kiművelésére. És ezen re
ménységgel mind a könyvet, mind a nyelvmívelö 
társaságot Felséged kegyelmességébe ajánlja az 
író."31 Horváth reményei mindvégig megmarad
tak Lipót királyban is, csak annak halála után, 
Ferenc idejének megváltozott viszonyait megis
merve alakul át nagyon gyorsan Horváth politi
kai állásfoglalása is. 

1791 őszén, szeptember 14—október 13. között 
részt vesz Budán a református zsinaton. Az or
szággyűlés XXVI. törvénycikke biztosította a 
protestánsok vallásszabadságát, s mind az evan
gélikusok, mind a reformátusok igyekeztek az új 
lehetőségeknek megfelelően megállapítani az 
egyházi szervezetet. A viták során a világi elem 
jutott nagyobb súlyra, szerepét hosszabb időre is 
biztosítva a református egyház szervezetében. 
Ahogy a részt vevő Keresztesi József elfogultan 
látta: ,, . . . fő célja és fundamentuma az volt, 
hogy a papok elnyomassanak, és azoknak kezeik
ből az eklézsiai regimen kivétessék". '2 Ennek 
eredménye volt az is, hogy Horváth 1801-től kez
dődően jelentősebb feladatokat kapott a külső
somogyi és a felső-baranyai egyházmegyében. 

Horváth Erdődy Lászlót képviselve jutott el az 
1792-es budai országgyűlésre. (Az Erdődy család 
szabadkőműves-kapcsolatai ugyancsak közismer
tek. Horváthnak több, Erdődyhez írt verse is 
fennmaradt.) A hasonló minőségben jelenlevő 
Kazinczy Ferenccel együtt beválasztották abba a 
delegációba, amelyet az országgyűlés Vörösvárra 
küldött a koronázásra érkező király elé. Talán 
nem véletlen, hogy az így kiválasztottak között 
ott volt Fekete János gróf és Máriássy István 
gömöri alispán is.33 

A következő pár év eseményeiről alig maradt 
ránk adat. Feltételezhető, hogy nemcsak ez idő
szakból származó levelei semmisültek meg bará
tainál, hanem Horváth maga is több írását égette 
el. A szerző nézeteinek radikálisabbá válásáról 
azonban néhány fennmaradt versének utalásaiból 
következtethetünk. 

Ferenc trónra lépése után hamarosan kiderült, 
hogy a felvilágosult abszolutizmus uralmának vé
ge szakadt. A nemesi és az értelmiségi ellenállás 
növekedett, a rendőri besúgók Zalából is szervez
kedést jelentettek, Festetics György, Fekete Já
nos és Spissich János neve is szóba került. 

E légkör érteti meg Horváth 1793 nyarán írt 
versének hangulatát: 

Ember a nevünk, de meg vagyunk nyergelve, 
Egy csúf áldozatra előre szentelve, 
És örökös szégyenünkre, 
Korcsosult nemességünkre 
Jármot taszigálnak, Békót vet az álnok. 
Ügy járjuk a táncot, mint a sípok szólnak 

Érdeklődő figyelemmel kísérte a francia ese
ményeket is. Több verset is írt XVI. Lajos halálá
ról, nyugtalanítja, hogy a forradalom vezetői 
egymás életére törnek: 

Számos erős férfi jött ki Egyiptombul 
S Kánaánba egypár ért a millióbul. 
Francok, kik már sok nagy főt leszeldeltetek, 
Ki lesz majd Józsue vagy Kaleb köztetek? 

(Robespier halálára) 

A jakobinus diktatúra aggodalommal töltötte 
el, annak megszűnésétől a felvilágosodás zavarta
lan diadalát remélte: 

Vidd véghez, ha kezdted, természet munkáját, 
Adj a még vadakra emberség ruháját, 
A megunt centaurusok erejét rokkantsd meg, 
Egy édes tekintettel minket is pillants meg. 
Idvez légy azonban, s országolj erősen, 
Forogj a rab kínzók közt vas-vesszősen, 
Az emberség szent kardját tedd érezhetővé; 
Mutasd meg, hogy ő az úr, s az egész föld övé. 

(Saturnus triumphussa) 

A 90-es évek első felében a várható francia 
támadást sem minősítette veszedelemnek. Ellen
kezőleg, a gall kakas esetleg a hajnalt hozhatja: 

Vagy tán éppen kedvek sincsenek ezeknek 
zsákmányolni, 

Nem hadzajra, csak hajnalra kezdnek 
kukorikolni . 

A nap kerül, hajnal derül, de sugári élesek, 
Megvakulnak a bagolynak szemei, mert 

kényesek — 

olvassuk a Kakasszó két utolsó, később nem vé
letlenül kihagyott strófájában. 

Természetesen nem volt jelentős, előretekintő 
politikus, csak érdeklődött a társadalom esemé
nyei iránt. Nem formálója, csak figyelmes köve
tője volt a közéleti küzdelmeknek. Nézetei a po
litikai változásokkal együtt formálódnak. Rokon 
ez a magatartás a kor nemesi értelmiségének ál
láspontjával: Batsányiéval, Kazinczyéval, Spis-
sichével. 

Több jel arra mutat, hogy Horváthnak lehetett 
valami köze a Marfinovics-mozgalomhoz is. Az 
erre vonatkozó adatok igen hiányosak, inkább 
csak közvetettek. Ennek sok oka lehet, nem utol-
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sósorban az, hogy a zalai jakobinusoknak főleg 
azért sikerült elkerülniük a megtorlást, mivel 
megsemmisítették a bizonyítékokat, eltüntették 
irataikat. 

Két évtizeddel később Horváth is utal Kazin
czynak írt leveleiben az iratok megsemmisítésé
re, másutt arra, hogy titkosírást használt: ,,imitt, 
amott nyomozások lettek, mellyek miatt én fi-
gyelmetessé lettem levelezésemnek bátorsága vé
gett rejtett írásról gondoskodni".3 4 Hajnóczy egy 
levélrészletéből tudjuk, hogy ismerte Horváthot, 
sőt éppen ő adta át Hajnóczynak Spissich egy le
velét a megyékhez küldött átiratok másolatával 
együtt, talán Széchenyi Ferenc cenki kastélyában. 
A Spissich elleni vizsgálat során is szóba került 
Horváth neve. Tuboly László egyik levelében szó 
volt Mlinarics Lajos és Horváth szabadkőműves 
vitájáról, s a vizsgálatot végzők egyéb gyanús 
utalásokat is találtak.35 

1795 májusában — Martinovicsék kivégzésé
nek időpontjában — az őrségiek ügyét intézendő 
Pestre indul, de Baracskánál továbbmenni nem 
tartja célszerűnek: ,.Okaimat, mellyek miatt ma
gam Pestre éppen ezen időben nem örömest men
tem volna, a követeknek meg beszéllettem" — 
írja.36 

Tőle szokatlan, hogy ezekben a hónapokban 
szinte tüntető módon hivatkozik saját törvény
tiszteletére, mintha csak a spiclik számára fogal
mazna: ,,aki a törvény útján jár, szabadon és fé
lelem nélkül jár, s nem félhet a botlástól". (A 
levél dátuma 1795. március 6.)37 

Hogy Horváth verseinek legalább egy része 
mögött milyen szándékok húzódnak meg, arra 
talán jó példa az ötödfélszáz énekek 32. darabjá
nak kissé részletesebb vizsgálata. 

A SZENT EN Cl ÁZOTT VŐLEGÉNY 

Rab: 
Halni megyek! ah ne legyek áldozat, kemény egek! 
Mindenestül egy kegyestül elszakadni! rettegek! 
Fogj meg Angyal! és karoddal ah! ragadj el engemet, 
Adj reménylni, veled élni számkivettetésemet. 
Mátka: 
Drága lélek! érted élek; hát búcsúzol! Édesem! 
Vasba verve, szív keserve közt nyög, ah, szerelmesem! 
Félre láncok! a halálnak ez hatalma hogy lehet, 
Elgyűrűzött, öszvefűzött egy jegyest hogy elvehet? 
Rab: 
Lehetetlen! e kegyetlen áldozat kívántatott, 
A bíró-szó, mint utolsó végezet, kimondatott, 
Oh, te fényes ég! ki édes éltemet pihegteted, 
Véremet ne add cserére; szülj belőle életet. 
Mátka: 
Véredet? de hát magad te vér nekül hova leszel? 
Nem lehet! — nem! — ha jegyesem elvész, énvelem 

vesz el. 
Mérgesebbek a bús égnek ostori s tűz-árjai, 
Ha kettőnknek öszvezengnek egybeforrt panaszai. 
Rab: 
Csendesedj; ne háborogj, ne vonj fejedre is tüzet. 
Él Ferencem, én helyettem aki fog veled kezet, 
Majd, ha vérbe békeverve testemet, te sírverem, 
Rakva leszel új növéssel, ez mag új magot terem. 

Mátka: 
Menj tehát te! hív és nemes, de özvegyet hagyott 

jegyes! 
Mennybe lészen új s egésszen égi kincsed, ah kegyes! 
S bár, ha véredet kezére birta egy erős, tegye, 
Nincs hatalma, hogy jutalmadat kezedbül elvegye. 

Az ötödfélszáz énekek krit ikai kiadásának 
jegyzete utal arra, hogy a verset Harsányi István 
Győri Mihálynak tulajdonította, ezzel szemben 
Horváth a magáénak jelölte, és 1814-ben meg
küldte Kazinczynak is. 

A szöveget — főleg ha a sugallt 1814-es kelet
kezésre gondolunk — nehezen tudjuk konkrét 
eseményhez kötni, noha az jóval többnek tűnik, 
mint puszta költői fikciónak. A Kazinczynak írt 
későbbi leveléből tudjuk: ,,ennek a mechanizmu
sa miatt is és más okbul is nehezebb értelműnek 
kellett lennie . . ."38 A szerző megjegyzése itt már 
utal arra, hogy tudatosan tette nehezebb értel
művé a verset. 

Közelebb visz a megfejtéshez Horváth kézira
tos gyűjteménye, melyet a Csurgói Gimnázium 
könyvtára őriz. Ebben ott találjuk A Rab és a 
Mátkája címmel, az ötödfélszáz énekek-évei 
egyező szöveget. Évszám sem az elején, sem a 
végén nincs, de a környező versekből, az egész 
gyűjtemény logikájából joggal következtethe
tünk arra, hogy 1795—96-ban írhatta Horváth, 
így már némi joggal gondolhatjuk, hogy esetleg 
összefügg a Martinovics-mozgalommal, s a per 
egyik halálra ítélt áldozatára vonatkozhat. 

Tudomásunk szerint a kivégzettek közül Haj
nóczy volt vőlegény. Első felesége után pár évvel 
— nem sokkal elfogatása előtt — eljegyezte a 
soproni Gittel Sárit. Fennmaradt Hajnóczy levele 
is, melyben azt írja menyasszonyának: nyújtsa 
kezét majd olyannak, aki meg tudja becsülni. 
Ügyvédje útján levelet próbált eljuttatni barátjá
nak, Sebestyén Sámuelnek, hogy vegye feleségül 
Charlotte-ját.39 

Ez magyarázat lenne a vers második részére, 
főleg az utolsó előtti strófára. Igen, de ott arról 
van szó, hogy majd Ferenc fog vele kezet. Erre is 
megoldást találunk Kazinczy Fogságom naplójá
ban. 1795. május 31-én az egyik katona elmondta 
neki, hogy ő Hajnóczynak kedves embere volt, 
s üzenetet hozott tőle: ,,No tehát csak annyit: az 
úr meg nem hal; kéri az urat, ha kiszabadul, men
jen Sopronba és vegye el az ő mátkáját. Nyugod
tan fogna menni hóhérkard alá, ha tudná, hogy az 
ő mátkáját az úr veszi el ." Másnap Kazinczy még 
feljegyzi: ,,Felejthetetlen nap vala a tegnapi, 
mert hogy engem Hajnóczy óhaj ta mátkájának 
férjéül, annak becsét egész mértékben ér
zem . . .4Ü 

Horváth verse később Kazinczyhoz is eljutott. 
Először az érsemlyéni pap olvasta fel neki, némi
leg érthetetlennek tartva a szöveget. ,, . . . én pe
dig, a ki akkor haliam elsőben, értettem, magya
ráztam, s azt mondottam neki, hogy hiszen az én 
reám van írva. Egy Budai Scena van az énekben" 
— írta Horváthnak, aki következő levelében a 
hiteles szöveget is elküldte barátjának.41 

Mindebből nemcsak az egyértelmű, hogy Hor
váth verset írt Hajnóczy József emlékére, hanem 
az is, hogy hozzá a börtönből is eljutottak a hí
rek, tehát kapcsolata volt a jakobinusokkal. 
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Természetesen nem lehet messzemenő követ
keztetéseket levonni Horváth jakobinus kapcso
latairól, de az egyértelműen bizonyítható, hogy 
eszméikkel rokonszenvezett, maga is veszélyben 
érezte magát. Akkor is, ha 1—2 év múlva már 
hiába keresünk költészetében, leveleiben hasonló 
radikális gondolatokat. Ebben sem áll egyedül: 
útja hasonlít patrónusainak, barátainak, szabad
kőműves társainak útjához: Fekete Jánoséhoz, 
Festetics Györgyéhez, Tuboly Lászlóéhoz, Szé
chényi Ferencéhez, Nagyváthy Jánoséhoz. 

A Martinovics-mozgalom bukását a zalai sza
badkőművesek szerencsésen átvészelték, csak 
Spissich ellen indult vizsgálat, de végül is sike
rült kimentenie magát. Irataik azonban elpusztul
tak. Erre — és az egerszegi páholy létrejöttére -
vonatkoznak Horváth húsz évvel későbbi sorai: 
,,Az inas, legény és mester rituálék mind meg 
vágynak a fejemben: némely rész azon felül is: a 
több amazokhoz tartozandókat per amica silentia 
Lunae az ölemben hoztam Varasdrul Egerszeg
re . . . de azok a nem sokára következett ka-
taklysmusban jelen nem létemben meg semmisí-
tődtek."42 

A páholy tagjainak egy része — Festetics 
Györggyel együtt — vezető szerepet játszott ab
ban, hogy a zalai megyegyűlés 1797. április 12-én 
igen önérzetes hangú határozatban mondott ellent 
a franciák ellen meghirdetett nemesi felkelésnek. 
A király által elrendelt vizsgálat eredményeként 
néhány tisztségviselőt elmozdítottak állásából, 
másokat súlyos megrovásban részesítettek: Spis
sich Jánost, Tuboly Lászlót, Kozits Istvánt, Fes
tetics Györgyöt, Althán Jánost, Szapáry Pétert, 
Csány Ferencet, Mlinarich Lajost, Tuboly Im
rét.4 ' Horváth neve nem került elő e vizsgálatnál, 
hiszen ekkor ő már somogyi birtokos, nem vett 
részt a zalai gyűléseken. 

A névsor Horváth életrajzából mégis ismerős: 
hatan Zalaegerszegen páholytársai voltak. Szapá-
ryval Pesten szerepeltek közös páholyban, kap
csolatuk két évtizeden át, annak haláláig fenn
marad. Festetics is szabadkőműves volt, majd 
húsz év múlva a helikoni ünnepekre hívja Hör-
váthot. 

Mindezek nemcsak életrajzi adalékként fonto
sak, hanem müvei egy részének keletkezésére, 
eszmevilágára, még kiadási körülményeire is ma
gyarázatul szolgálnak. 

4. 

Szabadkőműves meggyőződését nemcsak a már 
idézett versben fejezte ki, hanem regényét is e 
gondolat szolgálatában írta. Hosszú, barokkos cí
me összefoglalja nemcsak a cselekményt, hanem 
a célt is: ,,FeI fedezett titkok. Az az Vallástétele 
egy ollyan Tudós Ifjúnak, a ki sokáig igyekezett 
rajta, hogy Frajmauer lehessen; sokat ki-tanult; 
el is ment fel-tett útjában az utolsó pontig: min
den próbákon általesett; de tzélját csakugyan 
el-nem érhette, s miért nem érhette? Beszéli a 
Vallástételt az Ifjú, halála előtt kevéssel. 1792." 

A köteten a szerző neve nem szerepel, s müvei
nek Fodor Gerzsonhoz elküldött jegyzékében sem 
említi. Ez érthető, még akkor is, ha Fodor annak 

idején a Martinovics-mozgalom gyanúsítottja is 
volt. 

Kazinczy 1792. július 21-én Arankának írt le
velében közli, hogy „Horváth Ádám egy Psycho-
lógiát ada ki, most pedig egy kőműves munkát 
ád ki . . ,"44 A szerző kiléte már a megjelenés ide
jén is nyilvánvaló volt. Kresznerics Ferenc — 
1793-ban Zala megyében, Salomváron majd Zala
egerszegen káplán — feljegyzi: ,,Sok okaim van
nak, mellyekre nézve ezt Horváth Ádám munká
jának gondolom lenni."45 

Ha a címmel nem törődve kezdjük olvasni, szo
kásos szentimentális regényt látunk a műben. Egy 
28 éves fiatalember vall életéről, nem sokkal ha
lála előtt. Hat esztendeje a helyét még kereső 
ifjú megismerkedett egy rokonszenves házaspár
ral, majd a hozzájuk vendégségbe érkező pro
fesszorokkal. Nehezen hiszi el, hogy szabadkő
művesek, hiszen már annyi rosszat hallott erről a 
titokzatos társaságról. Hosszú vívódás után meg
kedveli nemcsak őket, hanem eszméiket is, s ma
ga is szeretne közéjük tartozni. 

Élettörténetének részletei a próbák, melyeket 
ki kell állnia. Egyik-másik olvasmányos, valóság
gal kalandos história. Ezekből kiderül, hogy csak 
a vallásos, nemes, jószívű, becsületes, mindig 
igazat mondó, minden embert egyenlőnek tartó 
férfi lehet páholytag. 

Az ifjú már közel áll a fevételhez, amikor meg
ismerkedik egy szép grófkisasszonnyal. Egymás
ba szeretnek, az apa azonban csak azzal a felté
tellel adja hozzá a lányt feleségül, ha megeskü
szik, hogy nem szabadkőműves és nem is kíván 
az lenni. Hősünk hosszú, gyötrelmes napokat él 
át, szerelme és a becsülete vitázik egymással. A 
lány lázas betegségben sorvad, hamarosan meg is 
hal. Az ifjú efelett érzett bánatában is, meg azért 
is, mert tétovázása miatt a beavatási szertartáson 
meginog, nem lehet szabadkőműves. Szintén be
teg lesz, s halála előtt még elbeszéli történetét. 
,,Én azt számtalanszor megsirattam, hogy abba a 
társaságba be nem mehettem. Olyan oskola az, 
amelyet keresve kell keresni a legjobb erkölcsű 
embernek is" — mondja. 

Horváthnak nem feltűnő a szentimentális tör
ténet. Verseiben a 80-as évek első felében is je
len van a szomorúság, az érzelmes elmélkedés is 
minduntalan megjelenik, főleg születésnapjára, 
az esztendő fordulóira írt költeményeiben. 

A Fel íedezett titkok szabályos szentimentális 
regény, melyről mintha csak elfeledkezett volna 
az irodalomtörténet. Egyedül Alszeghy Zsolt so
rolja a magyar regény előzményeihez, ö ugyan 
fordításnak gondolja, de ezt a gyanúját csak né
hány olyan motívumra alapozza, melyeket nem a 
magyar valóság talajából származónak vél. A fel
tételezett eredetit nem tudja megnevezni."' 

Valószínűbbnek tűnik, hogy Horváth önálló 
müvet írt. Ezen állításunkat nemcsak arra alapoz
hatjuk, hogy gyenge nyelvismerete nehezítette a 
kortárs irodalomból való tájékozódást, hanem 
arra is, hogy számos megnyilatkozásában, a for
dítások ellenében, az eredeti művek írását tartot
ta fontosnak. 

Ha a szerző életrajzának alaposabb ismereté
ben olvassuk a Fel fedezett titkok-at, számtalan 
olyan mozzanatot találunk, amely Horváth egyé-
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ni élménye lehetett. Nem önéletrajzi regényt írt, 
hanem életének egyes eseményeit írja bele a re
génybe. 

A halálos ágyán vallomást tevő ifjú vonásai, 
fontosabb gondolatai, még életkora is megegye
zik Ányoséval, akinek utolsó napjainál a szerző 
is jelen volt. A vendégségbe érkező professzorok 
csoportjában a pesti páholy tanár tagjaira ismer
hetünk, különösen Schaffrath Lipótra, aki valóban 
tanár, pap és született báró is volt. ö is, mint re-
génybeli mása, könyvet írt a légköri elektromos
ságról. Horváth felvételét is ő vezette. 

Szerepel egy rokonszenves, előkelő származású 
ifjú, akinek az apja is szabadkőműves, nevelője 
pedig az egyik jelenlévő professzor, természet
vizsgáló. Abafitól tudjuk, hogy 1790-ben vették 
fel éppen Horváthék páholyába ifj. Festetics La
jos grófot, akinek apja is szabadkőműves, neve
lője pedig a már említett Schaffrath Lipót. 

Apró kis részletek is ismerősek Horváth élet
rajzából. „Vacsorám még nem volt, mert éjfél 
előtt csak kevéssel szoktam azt megenni, mikor 
itthon lehetek" — mondja a főhős. Ugyanígy tu
dósított Kazinczy a sokáig dolgozó, éjféltájban 
vacsorázó Horváthról . ,,Remete lakásba vettem 
magamat, s kedveitető tudományokat kezdettem 
elő venni, hogy azokkal bajomat felejtsem, távol 
levő tudós barátaimmal leveleztem . . . " — vallja 
az ifjú, akárcsak Horváth Szántódon. 

Elhangzik az a gondolat is, hogy ,,ha valakinek 
módja van benne, hogy udvari káplánt tartson a 
helyben lakó szegények kedvéért , az is igen jól 
cselekszik" — mintha Horváth saját, 1789 január
jában írt, Szántódon élő béresei lelki gondozására 
káplánt kérő levelének gondolatát ismételné. 

Itt is előkerül a titkosírásos iratcsomó, emlé
keztetve a szerző másik szabadkőműves-munká
jának egyik forrására. A lélekről is sokat elmél
kedik a főszereplő, s számos gondolata Horváth 
leveleiből, verseiből, pszichológiai munkájából is 
ismerős. 

A 90-es évek elejének több közérdekű gon
dolata is beszűrődik a műbe. Így pl. arról olvasha
tunk, hogy a jobbágy egyenlő a nemessel. ,,Lehe
tetlen elhinnem, hogy az emberi szívhez illendő 
dolog legyen magát egy földes úrnak a jobbágy 
felett mintegy istenné tenni." Ez nemcsak a Dras-
kovics-obszervancia alapiratának mondatával 
cseng össze, hanem Horváth jó ismerősének, pá
holytársának, Nagyváthy Jánosnak szavaival is. 
Másutt Horváth jó barátja, Kováts Ferenc mér
nök cikkének gondolatai jelennek meg.47 

Nagyon erőteljes a regény vallásos gondolat
menete is. Az ifjú előbb azért idegenkedik a sza
badkőművesektől, mert istentelennek gondolja 
őket. Amikor meggyőződik róla, hogy tanításaik 
nem ellenkeznek az isten tiszteletével, akkor 
kezd hívükké válni. Nemcsak deisták, hanem a 
tételes vallásoknak is hívei. Akárcsak Horváth, 
aki az Orpheusban is vallásos verseket publikált 
a felvilágosult Bürger-fordítás mellett, s akiről 
Kazinczy is megjegyezte a nyilvánosság számára 
írt soraiban: ,,ő még verseiben is valahol elő
hozhatja, religiosumokat egyvelít; s megvallja, 
hogy ha valamelly napon imádkozni el-felejtke-
zett, retteg, és magát nem tudja egy hamar meg
nyugtatni . . .48 

A Fel fedezett titkok nem kiemelkedő értékű 
alkotás, de jelentősége túlnő a szabadkőműves 
vallomástételen. Ott a helye a szentimentális re
gény történetében is: a Werther-utánzatok, az 
Erkölcsi mesék, a Bácsmegyei, a Fanni hagyomá
nyai árnyékában. Céljában rokona Báróczi Sán
dor ez idő tájt fordított, de csak két évtizeddel 
később megjelent művének: ,,A mostani adeptus 
vagyis a szabadkőművességnek valóságos t i tka" 
— csak éppen eredeti magyar mű. Igaz, hogy a 
kötet egésze nehézkes, moralizálással, hosszú el
mélkedésekkel is terhes, művészileg is egyenet
len, néha unalmas, de egyes részleteinek szépsé
ge megérdemelné, hogy egy válogatásba ma is 
belekerüljön. 

Az elszórt utalásokból arra következtethetünk, 
hogy már ekkoriban tervezi, de csak 1812-ben 
készül el végleges formájában A Bölcsesség 
Nagy Mestereinek A Szent Rend kezdetétől fog
va XII-ik századig Biographiája című, kéziratban 
maradt összefoglaló műve.49 A munka mindazon 
személyek életrajzát, fontosabb tanítását tartal
mazza, akiket a szabadkőművesek elődeiknek 
vallottak. A névsor rendkívül sokszínű: szerepel 
benne Ádám, Noé, Ábrahám, Prometheus, Mózes, 
Orpheus, a szabadkőművesek által sokat idézett 
Hirám, Salamon, Hesiodos, Árion, Solon, Archi
medes, Keresztelő János, János apostol, Plinius, 
Tacitus, Bölcs Leó, Silvester pápa, Aquinói Tamás 
stb. 

Nem véletlen e hosszú névsor, hiszen a mű 
egyik bevallott célja annak bizonyítása, hogy a 
kőművesség történeti gyökerei nagyon régre 
nyúlnak vissza, s azokat nem az előző század 
Angliájában kell keresni. Az előszó azt is hang
súlyozza, hogy a rend nem ellentétes a vallással, 
s ennek igazolására a Bibliát, görög és latin szer
zőket, tudósokat, keresztény egyházatyákat, 
Aquinói Tamást egyaránt felsorakoztatja. 

Megírásához felhasznált több szabadkőműves
munkát, saját régebbi jegyzeteit. Még 1783-ban 
kapott egy titkosírásos paksamétát azon kéréssel, 
hogy csak akkor bontsa fel, ha már őt is beavat-
ját a kőművesek közé. E kérésnek eleget is tett, 
s csak a 90-es években sikerült megfejtenie a 12 
kötetke közül tízet.50 

Címétől eltérően nem egyszerű életrajzgyűj
temény, hanem mitológiai, vallási, filozófiai, ter
mészettudományos, időszámítási ismeretek rend
kívül vegyes, a mai olvasó számára már nehezen 
érthető összefoglalása. Nem is egyszerű össze
állítás, hiszen helyenként saját megfigyeléseit, 
véleményét, a Dionysios Exiguus naptári reform
járól szólva pl. az 1812-es esztendő tanulságait 
is közli. 

A méltán kéziratban maradt munka hű tükre 
mind a kornak, mind a sokat, de forráskritika 
nélkül olvasó Horváth ismereteinek is. 

5. 

Horváth 1795 táján véglegesen a Somogy me
gyei Nagybajomba költözött. Ezzel lezárult életé
nek aktív, mozgalmas korszaka. Jó másfél évti
zedig keveset írt, a matematikán és a filozófián 
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k í v ü l s z i n t e e g y e t l e n t é m á j a a N a p ó l e o n e l l en i 
h á b o r ú . 

É le te u t o l s ó é v t i z e d é t a Za la m e g y e i P e t r i -
k e r e s z t ú r o n tö l tö t te , f o g y a t k o z ó e r e j é t s z in t e t e l 
j e s e n az i r o d a l o m n a k s z e n t e l v e . I g e n s o k a t , m á r -
m á r k é t s é g b e e s e t t i g y e k e z e t t e l d o l g o z o t t . Szép 
i r o d a l m i m ű v e i m á r j e l e n t é k t e l e n e k , a l ig k e l t e t 
t ek v i s s z h a n g o t . T ö r t é n e l m i t é m á j ú í r á s a i b a n in
k á b b a s z á n d é k , m i n t a s z í n v o n a l é r d e m e l e l i s m e 
rés t . 

1814 t á j án m é g m e g k e z d t e s z a b a d k ő m ű v e s -
e m l é k e i n e k ö s s z e g y ű j t é s é t , m e g k í s é r e l t e h a j d a n i 
e l v b a r á t a i é l e t r a j z á n a k m e g í r á s á t . E k k o r i b a n k e -
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JÓZSEF NÉMETH 

ÁDÁM HORVÁTH, DER FREIMAURER UND 
POLITISIERENDE DICHTER 

Ádám Horváth (1760—1820) war ein nicht herausra
gend begabter, aber vielseitiger und im ersten Abschnitt 
seines Lebens auch eine bedeutende Rolle übernehmen
der Teilnehmer der ungarischen Literatur. 

Horváth wurde in Kömlöd im Komitat Komárom gebo
ren und war Schüler des Debrecener Kollegiums. 1781 
zog er nach Pápa und einige Jahre später nach Balatonfü
red, wo er das fruchtbarste Jahrzehnt seines Lebens ver
brachte. Zuerst wirkte er als Landvermesser, zwischen 
1787 und 1791 war er der Pächter des Meierhofes Szán
tódpuszta (Komitat Somogy), später verdiente er sich 
sein Brot wieder als Landvermesser. 

Seine literarische Tätigkeit ist außergewöhnlich reich
haltig. Mit seinem über János Hunyadi geschriebenen 
Epos ,,Hunnias" erregte er Aufsehen, innerhalb von eini
gen Jahren erschienen drei Bände mit diversem Inhalt 
unter dem Titel ,,Holmi" (Sachen), er schrieb ein astro
nomischen Lehrgedicht (Nyári éjtszaka — Sommer
nacht), eine zusammenfassende psychologische Arbeit 
(Magyar Pszichológia — Ungarische Psychologie) und 
einen Freimaurerroman (Felfedezett titkok — Entdeckte 
Geheimnisse). Zur Zeit der Landesversammlung von 1790 
gab er mehrere Flugblätter heraus, eines seiner Theater
stücke wurde auch von der Pester Theatertruppe aufge
führt, sein historisches Lustspiel erschien zwei Jahrzehn
te später. 

Im Jahre 1794 hatte er Beziehungen zu mehreren Teil
nehmern der Martinovics-Bewegung, und mehrere Zei
chen verweisen darauf, daß er auch etwas mit der Orga
nisation zu tun hatte. Über seine Rolle weiß man jedoch 
nichts sicheres, da er seine aus dieser Zeit stammenden 
Schriften selbst vernichtet hat. 

In der Entwicklung seines Denkens und in der Ideen
welt seiner literarischen Werke spielten die Lehren der 

Freimaurer eine große Rolle. Er hatte schon nach 1780 
mit der Bewegung sympathisiert, und seine Aufnahme 
erfolgte Ende 1789. Zuerst wurde er Mitglied der Pester, 
später dann der nach Zalaegerszeg übergesiedelten Va-
rasder Freimaurerloge. 

Der größte Teil der Führer des Komitats Zala waren 
Freimaurer (Obergespan János Althan, Vizegespan Já
nos Spissich), aber man kann auch unter den Mitgliedern 
der Loge Pfarrer, Juristen und Pharmazeuten finden. 
Graf György Festetics, der Großgrundbesitzer von Keszt
hely und einer der bedeutenden kulturellen Organisato
ren der Epoche, war zwar nicht Mitglied der Loge von 
Zalaegerszeg, aber ebenfalls Freimaurer. 

Horváth gab seinen sentimentalen Roman „Felfedezett 
t i tkok" (Entdeckte Geheimnisse), der gleichzeitig die Zu
sammenfassung der Freimaurerideen des Autors darstell
te, anonym heraus. Die ansonsten verworren und rätsel
haft erscheinenden Bezüge und Hinweise in zahlreichen 
seiner Werke können nur in Kenntnis der Freimaurerei 
gelöst werden. 

In den Jahren 1794 und 1795 wurden gegen mehrere 
Freunde von Horváth Untersuchungen eingeleitet. Eini
ge wurden ins Gefängnis gesperrt, andere zogen sich aus 
der Politik und von den öffentlichen Auftritten zurück. 
Horváth selbst siedelte nach Nagybajom im Komitat So
mogy über. Anderthalb Jahrzehnte lang trat er nur sel
ten öffentlich auf, schrieb wenig und gab seine früheren 
fortschrittlichen Anschauungen zum großen Teil auf. 

Um 1814 herum kamen sich die alten Freimaurerkame
raden erneut näher. Auch in den Schriften von Horváth 
erscheinen wieder mehrere Gedanken und Lehren der 
Bewegung, aber diese wurden nicht mehr zur Inspiration 
für bedeutendere Werke . 
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UZSOKI ANDRÁS 

A BALATONFÜREDI REFORMÁTUS TEMPLOM 
ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE ÉS ÜLÉSRENDJE 

A Balatonfüredi Református Egyházközség első 
ismert templomának épülete a mai Bajcsy-Zsi
linszky utcában található kissé átalakított formá
ban. A középkori Füred település Szent Margit 
tiszteletére szentelt, azóta elpusztult templom 
helyén áll. Építéséről nem maradt fenn adat, de 
átépítéséről igen. 1725-ben Grasso Villebald tiha
nyi apát el akarta tiltani a füredi reformátusokat, 
hogy átépítsék templomukat, mert úgy vélte, 
hogy az, apátsági tulajdonban levő területen van. 
Az apát állásfoglalásával szemben az egyházköz
ség azt állította, hogy a templom ,, . . . mostani 
újítása a szentegyházoknak tihanyi apáturságnak 
semmi kárára nincsen, mivel nem esett azon fun-
duson, hanem a czimiteriumnak a közepén, a mint 
régi czimiteriumnak környül köböl álló kerítésé
nek fundamentumából kitetszik".1 Noha nincs 
közvetlen írásos bizonyítékunk az újjáépítésre, 
egy 1754. december 18-án kelt nyilatkozatból2 — 
mely az épületet „oratórium Calvinistarum Füre-
diensium"-nak, vagyis a füredi kálvinisták ima
házának nevezi — arra következtethetünk, hogy 
a régi imaház felújítása valóban megtörtént. 

Hetven év múlva szűknek bizonyult az imaház 
a gyülekezet számára, ezért elhatározták, hogy 
új, nagyobb templomot építenek. 1826. július 
24-én az egyházközség tagjai a tihanyi apátság
hoz, a veszprémi káptalanhoz és Oroszy Pál föl
desúrhoz bejelentették szándékukat a templom
építésre. ' Elhatározásukat azzal indokolták, hogy 
templomukban nem férnek el, az épület vizes és 
tűzveszélyes. Az építendő templom helyéül ,,a' 
Mészárszék és Pálinka gunyhó" területét jelölték 
meg, mint a „Helybéli Birtokosoknak adatott kö
zös fundus"-t, melyet 1811-ben tartott kijelölés
kor juttattak nekik. Kérésüket a veszprémi káp
talan július 25-i, a tihanyi apátság július 28-i, 
Oroszy Pál pedig július 25-i bejegyzéssel jóvá
hagyta. 

A templom építéstörténetét eddig nem ismer
tük, a szakirodalom csupán megemlítette a füredi 
templomot, de a munkálatokat homály fedte. Az 
egyházközség rendezetlen irattárából Petrőcz 
László lelkész válogatta ki e munkában közzétett 
iratokat, melynek alapján nemcsak rekonstruálni 
tudjuk az építéstörténetet, hanem a függelékben 
közölt iratok bepillantást adnak a reformkor 
ipartörténetébe és Füred falu református közös
ségének életébe. Ez azért is fontosnak látszik, 
mert reformkori irodalmunk általában csak a hí
ressé vált fürdőhellyel, az ún. Savanyúvíz (így 
nevezték a fürdőtelepet) életével foglalkozott, 
és az utókor is beérte ezzel. 

AZ ÉPÍTKEZÉSEK TÖRTÉNETE 

Az említett folyamodványban megjelölt he
lyen, tehát a mai Kossuth Lajos utca és az Óvoda 
utca sarkán levő birtokossági területen (ahol an
nak idején egy mészárszék és egy pálinkásbódé 
(„gunyhó") állt, kijelölték a templom alapterüle
tét. Sem alaprajz, sem i ^ v r a j z nem található az 
egyházközségi iratok között, ezért csupán az ipa
rosokkal, mesteremberekkel kötött szerződésekre 
és számlákra vagyunk utalva. 

Az építkezéseket az egyházközség tagjaiból 
választott kurátorok és dékánok vezették és irá
nyították Nagy István prédikátorral együtt. Épít
tető kurátorok voltak Nemes Somogyi Károly, 
Bedegi István és Szabó Ferenc, építtető dékánok 
voltak Nemes Ujheli Dániel, N. Ujheli Lőrinc, if
jabb N. Somogyi Imre, Jakab István, Kutasi Pé
ter, Ujabb Tóth Ferenc és Kiss János. 

Az építkezés költségeit az egyházközség tagjai 
adták össze pénzben és kisebb részben borban, 
melyről 1926—1930 között Nagy László lelkész 
kimutatást vezetett,4 ezenkívül jelentős kölcsönt 
is felvettek. 

Az építési munkálatok irányításának nagy ré
szét Somogyi Károly építtető kurátor végezte, 
aki nemcsak állandó aláírója a szerződéseknek, 
hanem az építési nyersanyagok beszerzéséről is 
gondoskodott. Tevékenységéről számadásköny
vet vezetett, melybe naponként beírta a bevéte
leket (percepta) és a kiadásokat (erogata), meg
jelölve ezek célját.5 

Ebből és a szerződések szövegéből rekonstruál
juk az építési munkálatok lefolyását. 

Az iratokból hiányzik a kőművesmesterrel kö
tött szerződés — pedig a lajstromból tudjuk, 
hogy több alkalommal meghívták az építkezés 
egy-egy szakaszának megbeszélésére. 

Az egyházközség tagjaitól 1826. és 1829. feb
ruár 22. között 13 155 forintot gyűjtöttek össze, 
utána még több mint tízezer forintot adtak össze. 

1828 őszén Nagy László lelkész kimutatása sze
rint több ezer forint értékű „imputálni való Pénzt 
vagy Bort attak a' Templom építrésére". A bor 
összegyűjtése elengedhetetlen követelmény volt, 
mert a mesteremberek a szerződésben megállapí
tott pénzen kívül rendszeresen igényt tartottak a 
füredi borra is az építkezést végző munkások ré
szére.'' Az építkezés költségeire 1200 forint köl
csönt vettek fel 1827. február 25-én a Pápai Re
formátus Kollégiumtól.7 A 6% -os kamatra kapott 
kölcsönt 1848. január 31-ig letörlesztették. Június 
23-án 1000 forintot vettek fel a pápai „Superin-
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tendentia Cassájából", szeptember 17-én pedig 
ugyanilyen összeget" Pápáról, magától a superin-
tendenstől, Tóth Ferenctől, akit a dunántúli egy
házkerület néhány hónapja választott püspökké.9 

1828—1829-ben több alkalommal összesen mint
egy 7000 forint kölcsönt kaptak a Pápai Reformá
tus Kollégiumtól, a superintendenstöl, majd 
,,Proí. Marton István Ürtól"H) és Kazay Gábortól 
a munkálatok zavartalan biztosítására." 

Az építkezési munkálatok szervezése Somogyi 
Károly kurátor ,,Számadó Lajstroma" szerint 
1926. április 9-én kezdődött, ezen a napon a ,,Kő-
mives és Áts Meistereknek" 200 Ft foglalót adott. 
Egy hét múlva a mészégetők kaptak 10 Ft fogla
lót. Májusban egy csákányt és kapát vásárolt, 
majd 12 szál deszkát és öt és fél font vasat mész
oltó ládáknak. 78 ki la12 meszet vett 16 szekérre 
valót, továbbá malter- és mészkeverőt, két talics-
kát és egy lapátot. Az indulás nem mutat többet 
egy falusi ház építkezésénél, azonban a nyártól 
kezdve elsősorban az égetett meszet vásárolták 
az építkezéshez szükséges szerszámokkal együtt, 
majd épületfát és mind több téglát. A kőműve
seknek kifizetett összegek azt igazolják, hogy az 
alapfalak lerakása után az építkezés megszakítás 
nélkül folyt az év végéig. Minden valószínűség 
szerint csak mestereket, pallérokat és legényeket 
fogadtak fel szakipari munkára, a kisegítő mun
kákat az egyházközség tagjai végezték a kuráto
rok és a dékánok által megszervezett rend sze
rint. 

Az alapkőletétel egyházi ünnepséggel történt, 
1926. augusztus 14-én. Az ünnepi beszédből idé
zünk: ,,Vólt, és most is vagyon ennek a' Balaton 
Füredi Keresztyén Gyülekezetnek is egy illyen 
Szent Hajléka. A' Reformátzió után nem sokára 
fel állott itt ez az Ekklésia, úgy hogy 1590től fog
va szakadatlanul Név szerént is fel vágynak je
gyezve, azok a' Lelki Pásztorok és Oskolai Taní
tók, a' kik ez ideig, ez itt lévő Ekklésiában szol
gáltak. De ez a régi Isten Háza mind helyhezteté-
sére, mind szűk voltára, mind megavult állapot-
jára nézve, éppen nem alkalmatos arra, hogy 
ebben illyen számú Hívek meg férjenek; sokkal 
szűkebb, a' mellett, hogy vizes és fakadékos 
Hely is, mint hogy egy tág, erős, és illendő 
Templom rajta épülhetne. — Ezek a' fontos okok 
birták már arra ezt a' Keresztyén Gyülekezetet, 
hogy itt a' Helységnek mintegy közepén, egy ta
gos szabad kitetsző helyen építsen egy Uj Temp
lomot az egy igaz Istennek, mellyben ennek Tag
jai ötét imádhassák Nemzettségről Nemzettségre. 
Nagy ditséretére szolgál ezen Gyülekezet Elől
járó és közrendű Tagjainak, hogy illy szűk idö-
benn nagy áldozat tételekkel is kívánják ezt a' 
nagy munkát elő mozdítani, és ez által az ő késő 
maradékaikról is gondoskodni, valamint ő róluk 
az ő elhunyt Eleik gondoskodtak. 

Mostan azért mindnyájunknak meghatározott 
akaratja és kívánsága szerént tegyük le a' funda
mentumát ennek az Épületnek bétévénn a' fun
damentum kőbe egy erről szólló emlékeztető 
írást. 

Minekutánna a' Fundamentom letétetett, melly 
idő alatt a' 118dik 'Sóltár I ld ik Verse hármoniá
val el énekeltetett, így folytatódott a' Beszéd: 

Megvetettük ennél fogva ennek a hasznos, és 

mind mi reánk, mind maradékinkra nézve is 
szükséges Épületnek Fundamentumát, a' melly
ben annak idejében mi, és a' mi örököseink bé-
mutattyuk a' Felséges Istennek a' mi tiszteletün
ket; mellyből az Egekbe fognak felemelkedni a' 
sok buzgó könyörgések szíves esedezések, a' 
mellyben a' leg szentebb igasságokról és köteles
ségekről szólló Tanítások hallattatnak."1 л 

Építészeti terv, ill. kőművesmester számára ké
szült tervrajz hiányában Fogt József veszprémi 
ácsmesterrel 1826. december 28-án kötött szerző
dés14 alapján ismerjük a templomépület méreteit. 
Hossza 18 öl (33,48 m), szélessége 8 1/2 öl (15,81 
m); ezek az adatok lényegében megfelelnek a 
templom mai méreteinek (1. ábra). A szerződés 
szövege tartalmazza, hogy a templom fedélszéké
nek és a harangtorony fedélszerkezetének előmun
kálataival a falak felépítésével egyidejűleg elké
szül, hogy azonnal összeállíthassák a tetőszéket az 
új falakon. 

Az építkezési munkálatok megszervezését az 
egyházközség 1827. március 23-án írásba foglal
ta. A három építtető kurátor felváltva heten
ként látja el szolgálatát a melléje beosztott déká
nokkal együtt. Feladatuk a napszámosok és épí
tési eszközök biztosítása, nyilvántartása. Az é j 
jeli-nappali tevékenységet is megkívánó feladat 
ellátásának segítésére az elöljárók kötelesek ren
delkezésre állni. A napszámosokat a dékán este 
és reggel ellenőrzi, a szekeresek kirendeléséről 
is a dékán gondoskodik. E feladatok szabályozása 
azt jelenti, hogy a tapasztalatok alapján, előírás
sal biztosították a rendszeres napi munkát, gon
doskodtak az építőanyagok folyamatos beszerzé
séről, szállításáról és a munkaerőről. 

1827-ben az építkezés nagy ütemben folyt. A 
téglát több téglaégető helyről szállították, így 
Kőröshegyről, Szentgálról, Herendről, Bándról, 
a meszet pedig Nagyvázsonyból. A téglát, az épí
tőkövet és a meszet a környékbeli települések, 
Vámos, Felsőörs, Lovas, Paloznak, Csopak, Arács, 
Barnag, Pécsely és Szöllős nyilván református la
kossága szekereken szállította Füredre. Az épü
letfát Komáromban Szabó Istvánu' és Pirk Ká
roly1' fakereskedőktől vásárolták, Enyingen pe
dig egy ismeretlen nevű zsidó kereskedőtől. 

Az építkezések a nyár végére annyira előre
haladtak, hogy szeptember 6-án az egyházközség 
két elöljárója Somogy megyébe, Som faluba (Ság
vár és Nagyberény között) mentek „Tornyot és 
székeket nézni".18 Ez azt jelenti, hogy talán nem 
volt kész tervük a templomtorony sisakjáról és a 
padokról. Alig fél év múlva ugyancsak Somba 
ment hat főből álló csoport az ottani katedrát 
(szószéket) megtekinteni. 

A templomépület falai 1827 őszére olyan ma
gasra emelkedtek, hogy az ajtó és ablaknyílások 
kőkereteinek elkészítésére október 20-án Kugler 
Mihály keszthelyi kőfaragóval szerződést kötöt
tek.19 A szerződés hátlapjára írt költségvetés sze
rint Kugler 512 forint 2 krajcárért a következő 
munkát végezte el: 

1. A főbejárati ajtó kőkeretét, félkörívét a zá
rókővel, 

2. négy bejárati lépcsőt, 
3. a sekrestyeajtó kőkeretét, 
4. az ajtószárnyakhoz csigával díszített követ, 
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5. nyolc oszloptörzset, 
6. nyolc db ion oszloprend stílusában faragott 

pillérfejezetet. 
Utóbbiakat a torony legfelső négy ablakánál 

párosával építették be a sarokpilaszterek fejeze
tének. A faragott kövekből 1828. május 20-án 20 
darabot 13 szekér szállított Keszthelyről Füredre, 
május 16-án pedig a még hátralévő köveket 17 
köveskáli szekér hozta meg.20 A köveket beépí
tették helyükre, és a végső helyszíni igazítást jú
lius 11-én maga Kugler végezte el. 

1827. október 16-án az egyházközség szerződést 
kötött Brenner József veszprémi rézmíves, „ko-
lompáros" mesterrel a templomtorony rézlemez
zel való befedésére.21 E munkát tervrajz alapján 
rendelték meg, melyet nyilván a Somban tett lá
togatás után készíttettek. A szerződés szövege 
hiteles — de sajnos nem részletes — leírást ad a 
toronysisakról, melynek csúcsára mintegy ,,négy 
akós nagyságú gombot" és egy csillagot helyez
tek el. A toronysisak az ácsmunkák befejezése 
után, 1828 nyarára elkészült, melynek díszeit és a 
gombot egy veszprémi ,,piktor" aranyozta be. 
Ezzel egyidőben egy veszprémi lakatossal vasból 
nagyméretű sast készíttettek a toronycsúcs tete
jére.22 A toronygombot szeptember 7-én ünnepé
lyes prédikáció kíséretében tették a helyére.2 3 Az 
új toronyba novemberben felhúzták a harangokat 
is, melyeket november 7-én szereltek le a régi 
imaház tornyából. Ebből az alkalomból reggeli 
könyörgést mondtak a templomban.24 

Fogt József veszprémi ácsmesterrel 1828. ja
nuár 15-én újabb szerződést kötöttek, mely sze
rint tölgyfából elkészíti a karzatra vezető lépcső
ket, a ,,Templomba Szükséges Grádits Fákat".25 

Ez év folyamán már megkezdték, 1829-ben pedig 
folytatták a lakatosmunkákat is. 

A templomépület belseje 1828-ban elkészült, ill. 
az építkezést befejezték. Ezt igazolja az orgona
karzatot tartó boltívek záródíszein olvasható év
szám. 

A templom fedélszékét 75 ezer darab, Szabó 
István komáromi fakereskedőtől vásárolt2 6 fa
zsindellyel fedték be, mely abban a korban álta
lánosan alkalmazott tetőfedő anyag volt. A szom
szédos Tihanyban, a bencés apátsági kolostorépü
letet és templomot még a múlt században is fa
zsindely fedte, a két templomtornyot jelenleg is 
ezzel fedték le. 

A templom nyílászáró szerkezeteinek, az abla
koknak az elkészítésére Balog Péter füredi aszta
losmesterrel kötöttek szerződést 1828. május 
4-én,27 aki 1829 nyarára készült el 9 nagy, 9 ki
sebb ablakkal és 4 zsalugáteres toronyablakkal . 
A 2-öles méretű, nagy ablakok a templom keleti 
és nyugati oldalán, valamint a főbejárat felett 
találhatók. A vásárolt festékek (zöld és fehér) 
színéből28 egyértelműen arra lehet következtetni, 
hogy az ablakokat kívülről zöld, belülről pedig 
fehér színre festették. 

1829. február 15-én Nemes Geremi Horváth 
Ferenc asztalossal kötött az egyházközség szer
ződést. Ez a Némedin (Tolnanémedin) lakó mes
ter elvállalta, hogy saját maga által hozott száraz 
fából elkészíti a „kathedrát" (szószéket), a „koro
nát" (hangvetőt), a prédikátori széket, a keresz
telőedény állványát, az úrasztalát és a főbejárati 

ajtót, a szükséges faragó- és aranyozómunkákkal 
együtt. Vállalta ezenkívül, hogy a templom vala
mennyi székét (padját) is elkészíti az egyházköz
ség által adott fából. Az ajtót tölgyfából, a szó
széket és a hangvetőt diófából, a prédikátori szé
ket és az úrasztalát hársfából, a székek (padok) 
végeit és a négy első szék elejét tölgyfából ké
szíti, s ezenkívül még két perselyt.29 Az egyház
község ellenőrzési okiratából3 0 kiderül, hogy az 
asztalos, szerszámaival együtt, megjelent Füre
den, felvett 100 forint foglalót, de munkáját nem 
végezte el, hanem szerszámait hátrahagyva, meg
szökött. Ügy tűnik, hogy Horváthtal együtt dol
gozott a berendezések kivitelezésén a füredi Ba
log Péter asztalos is, mert az előbbi eltűnése után 
az egyházközség az utóbbit bízta meg a szerző
désben rögzített munkák elkészítésével. Erről 
nem maradt szerződés, de az ellenőrzési okirat e 
bonyodalmat megőrizte. Balog asztalos nem értett 
az aranyozáshoz, ezért erre a munkára a veszp
rémi Bûcher Ferenc képírót szerződtették;31 1830 
nyarára el is készült a ,,Cathedrán levő Czirá-
dák" aranyozásával. 

A munkálatokról fennmaradt egy keltezés nél
küli számla, melyet Szalay György füredi kovács
mester nyújtott be több év alatt elkészített ko
vácsmunkákról.3 2 Ebből tudjuk, hogy ő készítette 
el a talicskák és a malterosládák vasalását, az 
ácsoknak és a kőműveseknek szeget kalapált, 
szerszámokat edzett és javított, vasalásokat ké
szített a berendezésekhez, a toronyhoz, és a ha
rangtartó állványhoz kapcsokat, csavarokat és 
tartóvasat csinált, végül ő edzette a nagyharang 
tengelyét is. 

A templom végül 1830. július hó végére elké
szült. Hivatalos egyházi felszentelése s egyúttal 
használatbavétele ünnepélyes keretek között zaj
lott le. Az ünnepség rendjét a korabeli leírásból 
idézzük: 

,,Melly Határ-nap, mint a' B.Füredi Ekklesia 
Tagjai előtt emlékezetes Nap, felvirradván hogy 
mindenek szép rendel mennyének véghez, a' Fel
szentelő Fő Tisztelendő Superintendens Ur rende
lése szerént reggeli kilentz órakor a' Harangok 
által az Isteni Tisztelet kezdésére Jel adattat-
vánn, a' Parochiális Háztól megindult, a' nagy so
kaság, előlmentek rendel az oskolás fiú és leány 
gyermekek, utánnok a' Pápai Reformátom Nemes 
Collegiumbeli Kántor Deákok, ezeket követte a' 
Templomot felszentelő Superintendens Ur, vezet
tetvén a' Tractualis Coadiutor Curátorok és 
Tábla Birák Tekintetes Oroszy Pál és Kazay Gá
bor Urak által, ezek utánn ment a' számos Vidéki 
Papság, és a' minden rendű, rangú, némü és Val
lású roppant Sereg. A' Templom ajtajához érvénn 
annak küszöbénél énekelték a' Kántor Deákok 
Harmóniával a 96âik 'Sóltár ls£ és 2<^í Verseit. 
Ennek végeztével mindenek a' kik befértek az 
Isten Házában, Helyet foglalvánn, ismét énekel
ték a' Kántor Deákok az újj Énekes könyvből a' 
130dik Ditséretnek 4äÜ Versét; . . ."33 

Érdekes az ünnepség további rendje. Tóth Fe
renc püspök prédikációja következett a szószé
ken, majd megkereszteltek egy kisdedet, utána 
,,az Ur Vatsorai Agendát mondó Aktor" elmondta 
beszédét és „meghivánn a' híveket a' Szent Asz
talhoz való járulásra, elébb is a' Lelki Pásztorok 
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1. ábra. A balatonfüredi református templom alaprajza a berendezésekkel együtt (Zalavári István felmérése) 
Abb. 1. Grundriß der reformierten Kirche von Balatonfüred mit den Einrichtungen 
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körül fogvánn a' Szent Asztalt, communikáltak". 
Utána házasságkötési szertartás zajlott le, zsol
tárokat énekeltek és „végre minekutánna a' Kán
tor Deákok ezt az Éneket: Isten tartsd meg Fe-
rentz Királyt", majd „kitakarodott a' Gyülekezet 
és Vége lett az Isteni Tiszteletnek".34 

Az egybegyülekezett ünneplők sokasága oly 
nagy volt, hogy nem fértek be mindnyájan a 
templomba, ezért kívül, „egy e' végre készült 
Leveles szín alatt, a' Templomba bé nem fért so
kaságnak mondott Nagy Tiszteletű Ángyán János 
Consistorialis Assesor, Tractuális Nótárius, és 
Veszprémi Prédikátor Ür" ünnepi prédikációt. i ;> 

Ekkor egy „jelenvolt Úri Ember, a' ki inkább 
szereti magát a' Jótételbenn gyakorolni, mint 
Nevét kihirdettetni", vállalkozott a prédikációk 
kinyomtatására.36 

A templom elkészülte és a felszentelési ünnep
ség után, 1832. április 4-én egyházközségi ülésen 
felülvizsgálták az építkezés költségeit, a bevéte
leket és a kiadásokat Somogyi Károly építtető 
kurátor „Számadó Lajstroma" alapján.5 Az épít
kezések összes költsége 28 563 forint 54 krajcárt 
tett, melyet teljes egészében fedezett a bevétel.38 

A templom építésének költségeit összeadó egy
házközségi tagok, tehát a füredi református hívek 
névsorának elemzése tanulságos forrásanyagnak 
tekinthető.'39 Ebből kiderül, hogy 336 adakozó 
nevét őrizte meg az 1826 és 1830 között vezetett 
nyilvántartás. A nevek között csak elvétve talál
ható idegen hangzású, nem magyar név. Az ada
kozók tíz százaléka Somogyi nevű volt, az Üj-
heli családnév 6% -ban, a Bertók, a Horváth, a 
Szabó és a Varga név 5-5% -ban fordul elő. E csa
ládnevek a füredi reformátusok több mint egy
harmadát képviselik. Gyakori még a Bálás, Csiz-
mazia, Gyenis, Győríi, Kenyeres, Kiss, Kováts, 
Kutasi, Pálfi, Tóth, Vass, Vörös név is.40 

A templom történetére adat még a nagyharang 
elkészíttetéséről szóló szerződés. ' 1846. június 
21-én Pesten Schandt András harangöntönél meg
rendeltek egy 10-11 mázsa súlyú harangot azzal a 
kikötéssel, hogy 1846. július 25-re el is készíti. 

Az új templom elkészülte után még 1855-ig az 
egyházközség tulajdonában maradt a régi imaház, 
melyet május 30-án, kétezer ezüstforintért elad
tak a balatonfüredi zsidó hitközségnek. A szer
ződés szövegében rögzítették, hogy az imaház 
184 és fél négyszögöles telken fekszik és külön
álló tornya van.42 

A TEMPLOM ÜLÉSRENDJE 

A templomi ülésrend nem régi eredetű, mert a 
középkorban még nem voltak padok a hívek szá
mára, ugyanakkor a szertartást végző papságnak 
ősidők óta kijelölt ülőhelye volt. A püspöki, a 
káptalani, a szerzetesi templomok kórusában 
(szentély!) már a középkorban padok, székek és 
stallumok szolgáltak ülőhelyül. Ezzel egy időben 
világiak is készítettek maguknak állandó ülő
helyet, de ez a korai középkorban csak az alapí
tóknál, a kegyuraknál fordult elő. A középkor 
végétől kezdve, még inkább a polgárosodással, 
valamint a reformáció terjedésével, a liturgikus 
cselekményekben aktívan részt nem vevő hívek 

is ülőhelyhez jutottak.43 így a barokk kor temp
lomai már megteltek padokkal. 

A római katolikus kánoni jog a liturgikus kul
tusz jogrendjén belül foglalkozik ezzel a kérdés
sel. Az ülésrend előírja a nemek szétválasztását 
(c. 1262. paragrafus 1.): „A törvény szerint a 
templomban a férfiak és nők számára egymástól 
elkülönített ülőhelyeket kell kijelölni. Ezeréves 
szokás szerint nálunk a férfiak ülnek a leckeolda
lon, a nők az evangéliumoldalon. Falun még e 
régi szokás fennáll, de városon sajnos, már régen 
kiment a külön elhelyezkedés a divatból." így ír 
erről Bánk József kiváló kánoni jogi szakértő.44 

A templomi padok használatáról szóló fejezet (c. 
1263.) szerint a hívek megkülönböztetett elhe
lyezkedése (kasztok szerint, szegény, gazdag) 
idegen az Egyház szellemétől. Az állami vagy 
községi vezetőségnek külön helyet kell biztosí
tani, a kegyurakat pedig külön tiszteleti hely 
illeti meg a kegyúri templomukban. Egyéni vagy 
családi padok birtoklásához a helyi ordinárius 
engedélye szükséges, de ez csak akkor kapható, 
ha a hívek kényelmes elhelyezéséről kellőképpen 
gondoskodtak (c. 1263. paragrafus 2.). 

A református templomokban kialakult szokás 
nem olyan egyszerű és egyértelmű, mint a kato
likusoknál, mert az úrasztalát körbeülő hívek 
számára a székeknek nevezett padokat is úgy 
kellett elhelyezni, hogy azok a szent cselekményt 
végző lelkész és az úrasztala felé irányuljanak. 
Szükségessé vált, hogy az istentisztelet méltósá
gának megfelelő, megszabott rendet foglaljanak 
írásba. Ilyen írásos, múlt századi ülésrend csak 
elvétve maradt fenn. Újabban Lackovits Emőke 
rekonstruálta a köveskáli református templom 
egykori ülésrendjét egy 1929-ben feljegyzett 
alaprajzi ülésrend és a hívek visszaemlékezései 
alapján.40 

Balatonfüreden 1863. július 20-án jegyzőköny
vileg rendelte el az egyházközség vezetősége az 
ülésrend összeállítását, melyet az 1864. január 
6-át követő időben dolgoztak ki, és február 9-én 
írták alá a presbiterek és Somody Dániel füredi 
lelkész a mindenkire kötelező rendelkezést.46 

A füredi ülésrend a templom keleti oldalán 10 
padot (széket) 134 férfi számára tart fenn. A nyu
gati oldalon 7 pad szolgál 95 férfi számára, vala
mint a torony előtti részen a mesteremberek pad
ja fenntartva 21 férfi részére, továbbá a mögöttük 
lévő pad 7 férfié, végül a torony alatti rövid pad 
3 férfi nevére íratott ki. A férfiak összesen 261 
ülőhelyet kaptak (1. ábra). 

A nyugati oldalon 8 padot tartottak fenn 104 
nő számára, ezenkívül még itt van a helye az első 
padban a lelkésznőnek és leányainak. A keleti 
oldalon 13 pad szolgál 192 nő számára (1. ábra). 

E dolgozatnak nem célja, hogy vizsgálja az 
összefüggést az ülésrend és az egyházközség tag
jainak társadalmi tagozódása között, de egyértel
műen megfigyelhető, hogy három és fél évtized
del később sok ismerős névvel találkozunk, aki
ket az adakozók névsorából ismertünk meg. Az 
ülésrend határozatát aláíró, jóváhagyó tisztség
viselő presbiterek nevei: Dómján, Varga, Bedegi, 
Ûjheli, Sebestyén, Somogyi, Vörös, Kutasi, Ke
nyeres, Siskei, Pálfi, Horváth, Tóth családnevek, 
s közülük csupán a Dómján új keletű, a többi a 
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2. ábra. A balatonfüredi református templom déli homlokzata 
Abb. 2. Die südliche Fassade der reformierten Kirche von Balatonfüred 



templomépítő szülők, nagyszülők leszármazottja. 
A köveskáli ülésrendhez hasonlóan itt is kimu
tatható, hogy a padcsoportok első padjai rango
sabb helynek számítottak. 

Nem beszéltünk még a személyre nem kijelölt 
helyekről. Az ülésrend erről a következőképpen 
rendelkezik. ,,A mesteremberek széke mögött a' 
mesterlegények széke". ,,Mindenik karban a két 
első szék a gazdaemberek iiaié — azok után 
valók a szolgálóké". A templomban három 
,,kar", vagyis karzat van. Az északi karzaton van 
az orgona és rendkívül rusztikus, ácsolt ülő
helyek. A déli karzat a toronyban van, pontosan 
a főbejárat felett, hasonlóan igénytelen ülőhe
lyekkel. A nyugati karzat a legkisebb, ez a nyu
gati oldalbejárat felett található, ez valamivel mí
vesebb az előbbieknél. A rend szerint tehát a 
gazdalegények és a szolgalegények itt foglalhat
tak helyet, s mivel nem voltak név szerint meg
említve, névjelüket belevésték a pad deszkájába. 

A leányok elhelyezkedéséről így intézkedtek: 
„A leányok három első széke à gazdaemberek' 
leányaié — az azok után valók a szolgálóké." 

Ez az ülésrend a századforduló után már kez
dett elavulni, az első világháború után pedig már 
csak a szokásjog tartotta fenn, és régi nagy csa
ládok óvták jogaikat. Az 1864-ben érvénybe lép
tetett ülésrendet az 1. ábrán a jelenlegi padsorok
nak megfelelően lényegében azonosíthatjuk. 

Az 1940-es évek elején a magyar református 
templomokban — Szendrey Zs. és Szendrey A. 
szerint — a szószéktől balra ülnek a férfiak, 
jobbra az asszonyok és a leányok, az orgonakar
zaton a legények, a szemben lévőn pedig a 
fiúk.47 

1942-ben Ravasz László még azt írja, hogy „a 
templomban állandó rend érvényesül" . ,,Előbb 
jönnek az öregek, azután a fiatalok. Előbb a fér
fiak, azután az asszonyok. A gyermekek, mind
azok, akikre vigyázni kell s akiket szem előtt 
kell tartani, . . . ne legyenek távoleső eldugott 
csoportban magukra hagyva."4 8 1948-ban Szent
péteri Kun Béla így rögzíti a református templom 
külső rendjének leírásánál az ülésrendet: „He
lyes, ha a presbitérium kijelöli a templomi ülő
helyeket a férfiak és a nők, az idősebbek és a fia
talok számára. Sok helyen külön padot tartanak 
fenn az elöljárók számára. Még az sem baj, ha az 
egyháztagok egyes csoportjai foglalkozási ágak 
vagy családok szerint együvé ülnek megszokott 
helyükre." „Régen e kérdés körül gyakran elő
fordult templomi székpereknek a ma élő egyházi 
szabályok értelmében a bíróságok előtt nem lehet 
helye."4 9 

A TEMPLOM LEÍRÁSA 

Téglalap alaprajzú, majdnem É—D tájolású, 
órapárkányos homlokzati toronnyal ellátott, copf 
hagyományokat őrző klasszicista templom.50 Déli 
főhomlokzatán van a templomtestbe épített to
rony, mely fokozza a homlokzat monumentali
tását (2. ábra). Főbejárata kőkeretes, félköríves 
záródásának záró kődíszén rozetta (a keszthelyi 
Kugler kőfaragó munkája) (3. ábra). Közvetlenül 
felette szegmensíves párkány copf, füzérdíszes 

3. ábra. A templom déli főbejárata 
Abb. 3. Südliche Haupteingangstür der Kirche 

stukkóval. A kétszárnyas táblázatos tölgyfa ajtó
jának négyzetes mezőit középen rozetták díszítik 
tárcsadíszes záróléccel, eredeti, kovácsoltvas 
kilinccsel. 

Homlokzatának nagy felületét négy lizéna há
rom mezőre osztja, a középső mezőben félkör
íves ablak, felette vakolatba mélyített 1829 év
számmal, mely a templom építésének a befeje
zésére utal. Az épület koronázópárkányát a fő
homlokzaton 3 X 3 tárcsás konzol támasztja alá, 
felette tagolt attika, s ezen ül az íves hajlású, 
volutában végződő, két szélén copf kővázával 
díszített oromfal. Középen rizalitszerüen kiülő, 
szélein rozettás pilaszterekkel határolt torony
test, melyet háromszögű oromzattal díszített ab
lak tör át (2. ábra). 

A torony a tetőgerinc magasságától felfelé 
egyedül emelkedik fel, szépen tagolt építészeti 
elemekkel díszítve. A sarkokon 2-2 pilaszter, kő
ből faragott copf ion volutafejezettel. (Kugler 
kőfaragó munkája.) A pilaszterek között félkör
íves, zsalugáteres toronyablakok vannak. A to
ronynak órapárkánnyá kialakított koronázópár-
kánya mind a négy oldalon óraszámlappal. Vö
rösréz lemezzel fedett, íves és hasábos tagolású 
sisak zárja le a tornyot; legfelül füzérdíszes, ún. 
gomb, rajta buzogány alakú csillag. A rézsisakot 
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4. ábra. A templom északnyugati oldalbejárata 
Abb. 4. Nordwestliche Nebeneingangstür der Kirche 

1922-ben újították fel az eredetinek megfelelő 
formában.51 Az eredeti, a veszprémi Brenner 
József rézműves, korabeli megnevezéssel, ,,ko-
lompáros" munkája volt. 

Az épület északi fala egyenes záródású, nye
regteteje kontyolt; keleti homlokzatán lizénákkal 
kereteit falmezökben 4 nagy félköríves ablakkal, 
és 3 kicsi, téglalap alakú ablaknyílással. 

Nyugati homlokzaton 3 nagy félköríves ablak 
és 4 különböző méretű, kicsi ablaknyílás van. 
Az északnyugati végén szerény kiképzésű, nyers 
kőkeretes, egyszárnyú, táblázatos ajtó látható 
(4. ábra), mely az orgonakarzat alá vezet. Közé
pen van a templom oldalbejárata, copf kőkeret-
ben kétszárnyas, táblázatos ajtó rozettás és redős 
díszítéssel (5. ábra). Copf-klasszicista iker kulcs
pajzsa még eredeti, szép kovácsoltvas munka. Az 
oldalbejárat kis építménnyel csatlakozik a temp
lomépülethez. Mindkét bejárat kőkerete Kugler 
kőfaragó munkája. 
A templomépület hossza 34 m, szélessége 16 m. 

A templom4-f 1 boltszakaszos, csehboltozatos 
(függőkupolás) belső tere hófehérre meszelt fa
laival a puritán szellemiség szép példája.52 A dé
li, a torony alatti és az északi függőkupola alatt 
egy-egy karzat van, a nyugati bejárat felett egé
szen kis méretű a karzat. A félkör-keresztmet

szetű boltozatszakaszokat erőteljes falpilléreken 
nyugvó félkörös hevederívek választják el egy
mástól. Az északi karzat középen kihasasodó 
mellvédfalát két pilléren nyugvó három heve-
derív tartja, míg a déli karzat kis mellvédfalát 
egy hevederív viseli. Az északi karzat tartószer
kezete nagyon hasonlít a tihanyi apátsági temp
lom kórusának ugyancsak három hevederíves 
szerkezetéhez és kihasasodó mellvédfalához (6. 
ábra). Ezen a karzaton látható egy, 1884-ben ké
szült, Angster gyártmányú orgona eredeti orgona
szekrényben. 

Az épitéstörténeti részben megemlítettük, hogy 
két alkalommal megtekintették az egyházközség 
elöljárói Som község templomát, pontosabban 
annak tornyát és belső berendezését. Ezt a refor
mátus templomot 1823—1826 között építették,53 

tehát az új építésű templom minta volt a fürediek 
szemében. A somi templom belső építészeti meg
oldása kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a füre
diek mintának tekintették. Függőkupolás (cseh
boltozatos) fedése és pillérsora még részleteiben 
is rokon a füredivel, sőt a templom két végét 
lezáró karzat is előképet sejtet, noha Somban 
egyszerűbb megoldást alkalmaztak. A somi temp
lom berendezéséből a Mózes-szék és a padok is azt 
igazolják, hogy előmintái voltak a füredieknek el
lenben a somi szószék kis mérete, kivitelének egy-

5. ábra. A templom nyugati főbejárata 
Abb. 5. Westliche Haupteingangstür der Kirche 
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szerűsége kizárja, hogy a füredi asztalos onnan 
merítette volna ihletét. A füredi szószék sokkal 
nagyszerűbb és művészibb annál! 

Más építészeti párhuzamát nem ismerjük a 
füredi templomnak, noha a kecskeméti görög
keleti templom tornya,'"1 ívelt oromfala, főpár
kánya alatti triglif-metópé fríze meglepő ha
sonlóságot mutatnak. Véletlenről talán nem lehet 
szó, mert a kecskeméti templom egy időben, 
1824—1829 között épült. Mivel tervezőről nem 
tudunk, az ismertetett iratanyagban sem találunk 
erről említést, el kell fogadnunk a történelmi 
előzményekből következő tényt, hogy a II. József 
császár által 1781. október 13-án aláírt és a Hely
tartótanács által október 29-én kibocsátott 
„dictum tolerantiae", türelmi vagy másképpen 
türelmességi rendeletével biztosította a protes
tánsok számára is a szabad val lásgyakorlást ," 
így a templomépítést is. Levárdy Ferenc kimutat
ta,>b hogy csupán 1770 és 1800 között a csökkenő 
irányt mutató 375 katolikus templom építésével 
szemben tetemesen megemelkedik a protestáns 
építkezések száma, így 223 református és 66 
evangélikus templomot építenek. 1800 és 1830 
között 183 katolikus, 109 református, 19 evan
gélikus templom építését fejezik be. A füredi 
templomépítés ebbe a korszakba, a kialakuló re
formkorba esik. 

6. ábra. A templom belseje az orgonakarzattal 
Abb. 6. Das Innere der Kirche mit der Orgelempore 

7. ábra. Az úrasztala, a szószék (katedra) és a Mózes
szék 
Abb. 7. Der Gottestisch, die Kanzel und das Moses-Ge
stühl 

A XVIII . század vége és a XIX. század eleje 
templomépítkezéseire, különösen a falusi építke
zésekre, nagy hatással voltak a kincstári, a kama
rai építészeti tervek.>7 Fürednél is erre kell gon
dolnunk: az egyházközség szerzett, kölcsönkért, 
hozzájutott egy ilyen tervhez, melyen egyéni 
ízlésük szerint, a kőművesmesterekkel talán vala
mit módosítottak is. A Somban történt templom
nézés ezt látszik alátámasztani. E századforduló 
templomépítészeti stílusa annyira hasonló, hogy 
kívülről nincs lényeges különbség a különböző 
vallásfelekezetek templomai között, ugyanakkor 
távoli vidékek egyes templomai jobban hasonlí
tanak egymáshoz, mint a szomszédos falvakéi. 

A TEMPLOM BERENDEZÉSÉRŐL 

Az építéstörténetnél említett berendezéseket 
használják ma is, eredeti rendeltetésüknek meg
felelően. Ezeket kívánjuk röviden ismertetni. 

Úrasztala 

Henger alakú asztal sima fedőlappal, oldalát 
hat féloszlop egyenlő elhelyezésben tagolja. Alsó 
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8. ábra. A szószék 
Abb. 8. Die Kanzel 
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széle párkányszerűen hangsúlyozott. Felülete 
fényezett. Balog Péter füredi asztalos készítette 
hársfából 1829—30-ban. A templom közepén áll.58 

(7. ábra). 

Szószék (katedra) 

A falpillérre függesztett szószék a falba épített, 
a Mózes-székből nyíló, rejtett lépcsőfeljáraton 
közelíthető meg.59 A henger alakú katedra olda
lát négy, aranyozott ion oszlopfejezetes karcsú 
oszloppár téglalap alakú mezőkre osztja, ezek 
közepét négyszög keretelésü aranyozott rozetta 
díszíti. A katedra pereme profilált, alsó részét 
párkány díszíti leveles ékítményekkel. Alja fél
gömbben végződik, melynek közepén aranyozott 
tobozdísz van. Sima kijárati ajtaja félköríves. 
Hangvetője (koronája) harang alakú, profilált 
alsó résszel, oldalán rátétes, copfos füzérdísz, 
tetején empire váza két horgonnyal és tulipánok
kal, ízléses, szépen tervezett és jó kidolgozású 
asztalosmunka, fényezett felülettel. A templom 
iparművészeti értékű, legszebb berendezése (7— 
8. ábra). Balog Péter asztalos készítette diófából 
1929—30-ban, a díszeket Bûcher Ferenc veszp
rémi képíró 1930 nyarán aranyozta. 

9. ábra. A Mózes-szék mellvédjének rozettadíszítése és 
a keresztelőmedence 
Abb. 9. Rosettenverzierung auf dem Moses-Gestühl 
und der Taufstein mit dem Taufbechen 

10. ábra. A céhláda alakú két templomi persely 
Abb. 10. Zwei zunftladenförmige Gotteskasten 

Mózes-szék 

Falhoz épített, stallum alakú pad, magas fali
támlával, mely öt, félköríves, lizénákkal osztott 
mezőre tagolódik, a középső rejtett ajtó.t>0 A pad 
zárt mellvédjét ugyancsak öt, nagy, ellipszis 
alakú karikákkal keretezett aranyozott rozetta 
díszíti. Felülete fényezett. Balog Péter asztalos 
készítette hársfából 1829—30-ban (7. ábra). A pad 
jobb széle előtt egy 1881-ben készült, vörös már
ványból faragott neoromán keresztelőmedence 
áll (9. ábra). 

Padok (székek) 

A székeknek nevezett padok nagyon szerény, 
egyszerű kidolgozásúak. Két végük barokkos 
vonalvezetésű. Az úrasztal felé néző négy padsor 
első padjainak zárt, táblázatos mellvédjei hason
lóak a Mózes-szék elejéhez, de annál szerényebb 
kivitelűek: a négyszög alakú, kereteit mezők kö
zepét egy-egy rozetta díszíti (6. ábra). Balog Pé
ter készítette 1829—30-ban fenyőből, a padok 
végét és elejét pedig tölgyfából. 

Perselyek 

Két perselye van a templomnak, mindkettő 
céhláda alakú, két végén fogantyúval, fedelén 
magasra emelkedő bedobónyílással. A ládák ol
dala alul hasas, a késő barokk ízlés továbbélését 
tanúsítják (10. ábra). Balog Péter készítette 
1829—30-ban. 

A karzatokon lévő padok készítéséről nincsen 
adatunk, de nem lehet kétséges, hogy azokat is 
Balog Péter készítette. Annyira egyszerűek, szin
te rusztikusán primitívek, hogy iparművészeti 
szempontból nincs jelentőségük. 
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FÜGGELÉK 

1. 2. 
ENGEDÉLYKÉRÉS A TEMPLOMÉPlTÉSRE 

Méltóságos és Fő Tisztelendő 's Tekéntetes Föl
des Uraságok, nékünk Drága Nagy, és Kegyes 
Földes Uraink! 

Mi Füredi Helységben lakozó rész szerént bir
tokos, részszerént pedig Jobbágy lakosok Isten
nek jóvoltából már annyira meg szaporodván, 
hogy eddig való igen kicsin, és szoros helen is 
épült Templomunkban semmiképpen meg nem 
férhetünk; arra határoztuk magunkat, hogy Jó 
Istenünk segidelmével újj és népességünk be
fogására elegendő Templomot építsünk. Mint
hogy pedig azon Hely, mellyen régi Templomunk 
vagyon, igen szűk és a' tűzi veszedelem miatt is 
bátortalan, de még a' mellett olly vizes is, hogy 
egy két ásó nyomra mindjárt víz fakad, melly a' 
méjj ásás miatt költségünket igen meg nevelné, 
de még talán épületünket is kevés idő alatt öszve 
dönthetné. Azért abban nyugodtunk meg, hogy az 
181 ldü Esztendőben tartatott Jeles Deputatio 
alkalmatosságával a' közönséges fundusokból 
minékünk Helybéli Birtokosoknak adatott köz 
funduson, a' hol most a' Mészárszék és Pálinka 
gunyhó vagyon építsük fel újj Templomunkat, az 
már különös tulajdonunk lévén; mindazonáltal 
hogy a' Főbb Földes Uraságok eránt való tiszte
letünket is meg mutassuk, kívántuk azoknak 
egyezéseket is alázatossan meg kérni, a' mint
hogy alázatossan kérjük is, kedvező választ any-
nyival is inkább reménylvén, minthogy ha ma
gunknak a' fundushoz semmi jussunk nem volna 
is, a' Méltóságos és Tekéntetes Uraságok az 
1790dik Esztendőbéli 26áUs Törvény Czikkely 
értelme szerént Cespitális fundusokból tartozná
nak helet adni. Mi pedig a' Mészárszéket, ugyan 
más közönséges funduson fel építteni fogjuk a' 
magunk költségén. 

Többire Úri Gratiajokban ajánlottak igaz tisz
telettel maradunk 

Fent tisztelt Uraságoknak 
Füreden Július 24k alázatos szolgái Füredi 
napján 1826. Helybéli Nemes Birtokosok, 

és Jobbágyok közönségessen 

Hátlapon: 

A' Fürediek kérése a' belől kivett kötelesség 
mellett a' Káptalan részérül el fogadtatik, úgy 
mindazonáltal hogy ez is mostan be hozatandó 
proportional kultsnak ne szolgályon. Költ a' Káp
talanban 25 July 1826. 

A fönt meg nevezett kötelesség szerint a Tihonyi 
Apát Uraságtul is helben hagyatik 
Tihony 826 28 Julii Administrator 

A feilyebb írt kötelesség szerént és meg egyezek 
Füreden Julius 2 5 ^ 1826. Észt. 

Siskei Oroszy Pál mint 
Jussait fent tartó 

PÉNZKÖLCSÖN FELVÉTELE 
TEMPLOMÉPlTÉSRE 

Adós Levél 

Edgyezer 's két száz, számszerént 1200 Váltó 
Forintról (: melly Summából 500 Forintok Andor 
István úrnak, 100 Ftok — Fábián Ádám Úrnak, 
100 ftok Nagy Tiszteletű Ketskeméty 'Sigmond 
Esperes úr özvegyének Szüts Katalin Asszony
ságnak Fundatioi, 's a' többi 500 ftok is Theolo-
giai Professori Fundatiók:) — mellyeket a' Pápai 
Ref. Collegium Cassájából mi alól írottak, mint 
a' B. Füredi Ref. Sz: Eccla Curatora, és annak 
több tagjai Ekklésiánk szükségére, 's különösen 
a' Templom építtésére, költsön Törvényes 6 pr. 
Cent. Interesre olly móddal felvettünk, hogy 
azonn Summának 's Interesseinek, 'a midőnn 
edgy fertály esztendei felmondás utánn kíván
tatni fog, pontos megadására magunkat eggyi-
künk a' másikunkéra 's mindnyájjunkéra köte
lezzük, és azon adósság erejéig minden ingó és 
ingatlan Javainkat szabad választás szerént le
kötjük, és azonn esetre, ha a'felmondás ideje 
utánn eleget nem tennénk, szabadságot adunk a' 
tisztelt Collegium Elöljáróinak, hogy az ellenünk 
kezdendő világos adóssági Perbenn minden ellen
vetés nélkül az első Terminusbann vagy Törvény 
folyamatbann végső ítéletet hozattasson. Melly-
röl adjuk ezenn a' Sz Eccla, 's Helységünk és ma
gunk petsétjeivel megerősített Adós Levelünket. 

Költ B. Füredenn Febr. 25/1827 

Marton Péter mk Ekklésiai Kurátor (BFÜREDI) 
REF EKKLESIA PECSETYE 1825) 

Nemes Varga Ferentz km TörvényBíró (BOLOT) 
FÜREDI NEMESIG PETSETYE) 

Varga Ádám mk Ifjabb N. Somogyi Ádám 
Nemes Ujheli László mk 
Szabó Ferentz mk 
Balogh Péter mk Nemes Somogyi Lőrintz mk 

Nemes Somogyi Gábor mk 
Nemes Varga Imre mk 

Hogy ezenn itt alá írott Személyeknek tulajdon 
kezek írása, és szokott Petséttye az, a' mi itt olvas-
tatik, és láttzik, azt hitelesenn bizonyítom. Balaton 
Füredenn. Febr 25£á™ 1827. Nagy István mk 
Prédikátor. (N I jelzésű címeres magánpecsét) 

Hátlapon: 

Ezen adóslevél' érvényessége meg szűnik, miután 
a' tőke minden kamataival együtt teljesen le fizet
tetett. 

Pápán, Januar 31. 1848 Liszkai József jegyző 
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3. 
RENDELKEZÉS 

A TEMPLOMÉPlTÉSI MUNKÁLATOK 
RENDJÉRŐL 

Az újj Templom építtetéséről való rendelés 

Hói név szerént ki nevezett B.Füredi T. N. Zala 
Vrgyei Helységbeli Református Lakósok minek-
utánna Istenünk Jóvoltából még a múlt 1826Ü 
Esztendőben Templomunk Építtetéséhez fogván, 
jó elő menetelt is látunk; hogy tovább is Szent 
Czélunkban boldogulhassunk Eggyet értéssel 
Köz Jóra törekedő igyekezetünknek el érhetésére 
a következendő kötelező erejű Eggyességre lép
tünk úgymint 
jszor Három építtető Kurátorok úgy mint N. So
mogyi Károly, Agilis Szabó Ferentz, és Bede-
gi István Köz Akarattal választatván azok
nak munkásságok e lészen: Fel osztván egymást 
Hetenként a melléjek rendelendő két Dékányokkal 
eggy egy Hétig tegyenek szólgálatott, minden féle 
Napi számosokat, feljegyezvén, a kezek alá ren
delendő mindenféle eszközökről is annak idejébe 
számoljanak. — Minthogy azonban ezen munkás
ság, éjjeli, 's nappali gondoskodással, 's fáradság
gal vagyon öszve köttetve, köz akaratból, szoknak, 
akik Szeresek, 's Hetesek egy egy funt Húsok, 's 
egy ittze borok légyen meg határoztatik, — 
továbbá 
2szor A munkának nagyságához, nem tehetvén 
leg nagyobb igyekezetek mellettis eleget a fent 
nevezett Kurátorok az állapíttatik meg, hogy az 
feleskütt Elöljárók a' mellyik napra, 's esetre, kö
zel avagy távol fognak ki rendeltetni, annyiszor, 
amennyiszer elöl állani nem fognak, a ki szaban
dó büntetés alatt elöl állani kötelesek légyenek. 
3szor д ki állítandó napi számosokra az határoz
tatik meg, hogy az Építtető Dékány estve és reggel 
is hozzájok hírt adván nap föl jöttére, készületes
sen a Hely színén meg jelenjen, bé nem vitetődvén 
eggyik lakostól is a gyermek, ha pedig az írt időre 
meg nem jelenik, mintha egész napját el mulatná 
egy egy forintra, minden személy válogatás nélkül 
meg büntetődjön, átollyába meg nem engedödvén 
hogy fölöstökömre, vagy uzsonnájára házához el 
menjen délbe is, tsak úgy, hogy a Kotsissokat meg 
előzni tartoznak a szabott büntetés alatt. — Vala
mint — 
4szer д szükséges Szekeresek elöl állíttására 
a Dékányok hírt adván, az rendeltetik, hogy 
minden sok utánnok való járás nélkül, közel, vagy 
távol rendeltessen bátor, két forint büntetés alatt 
elöl állani tartozzanak, mind itt, mind amott az 
Elöljárók kéttzeressen büntetődvén meg. — Végre 
5szőr A tapasztalás bizonyítván, hogy a Templom 
építtetésére elegendő Summa Pénzünk nem volna, 
azon esetre az állapíttatik, hogy a költsönözendö 
Pénznek hevénjébe történhető ki fizethetése a kö
zösből ki nem kerülvén, annak érdem szerént le
endő meg adását eggyikönk, mint másonk minden 
Felsőbbi Bíróság Pör, ki fogás, ellent állás meg 
vetésével Executio által leendő meg fizetésére 
magunkat ezennel is Solidum kötelezzük. Költ 
Füreden Márcziusnak 23ii napján 1827. 
Törvény Biró Nemes Varga Ferentz mk. 

Nemes Varga Ádám mk 
N. Somogyi Ádám mk 
Nemes Ujheli László mk 
Nemes Varga Imre mk. 
Nemes Somogyi Károly mk. 
Nemes Somogyi Ádám mk 
Nemes Somogyi Gábor mk 
Nemes Ujheli Ferentz mk 
Nemes Somogyi Pál mk. 
N. Prépost László mk 
Idősb Nemes Somogyi János mk 
ö r e g Biró Palányi Péter mk 
Dómján Josef mk 
N. Ujheli András -\-
Vig István -+-
Szabó Ferentz mk 
Bedegi Istvány mk 
Marton Péter mk 
Bertók Péter mk 
Kenyeres Dániel mk 
Vörös Pál mk 
Vörös János mk 
Kováts Mihály mk 
Ifjabb Beretz Imre mk 
N Siskei Sámuel mk 
Bertók Miháj mk 
Sipos Bertók János + 
Kenyeres Josef mk 
Nemes Komáromy Istvány mk 
Tobak Simon István mk. 
Idősbb Kis János mk 
Tot János mk 
Bedegi Jósef mk 
Major Istvány mk 
Bértok József mk 
N. Ujheli Daniel mk. 
Kutasi Péter mk 
Nemes Ujjhelyi Lörintz mk. 
Nemes Ujheli Sándor mk 
N Prépost Istvány mk 
Pálfi Pál mk 
Vörös Istvány mk 
Bertók Istvány mk 

4. 
SZERZŐDÉS 

AZ ÁCSMUNKÁKRA 

Alól Név Szerént is megirottak egy részről Veszp
rémi Ats Mester, más részről a' B. Füredi Ref. 
Ekklésiának Elöljárói, a' mai napon általunk 
subscribált Plánum Szerént, az építtendő újj 
Templom és Torony Áts munkájára nézve, melly 
Templomnak hossza 18 öl, szélessége pedig 8 1/2 
öl lészen, illyenn Edjességre léptünk: 

Én Áts Mester Fogt Jósef az Überschlag szerént 
felvett minden fákat az illendő és meghatározott 
mérték szerént kifaragtatok összerakom, deszká
kat létzeket, gerendákat, fedélfákat felrakatok, 
minden szükséges ketskelábokat megtsinálok, a' 
haranglábokhoz megkívántató Tölgyfákat, a' Plá-
numban kitett szám és forma szerént adok, és azo
kat elkészíttem, úgy hogy mind ezek, mihelyt a' 
Templom és Torony falai felkészülnek, azonnal 
azoknak tetejére rakathassanak; arra is kötelezem 
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magamat, hogy ezen szükséges minden Matériálék 
kiválosztására a'hol vásároltatnak, el megyek. 

Mi pedig B. Füredi Ref. Ekklésia Elöljárói, az 
említett Áts Mester Úrnak mind ezekért ígérünk és 
adunk 1300 az az ezer háromszáz ftokát VCzed, és 
7 akó bort, ólly móddal, hogy a' mennyi Legénye
ket állítt Napszámba, azokat minden egy vagy két 
hetenként ezenn Summából kifizettyük; a' hátra 
lévő Summának pedig az épület végeztével lejendő 
megadására magunkat Ekklésiánk képébenn köte
lezzük. Magunkra vállaltuk az állásnak való vas
tag Cserfák kifaragását is. már Április 9^nn 
1826bann attunk foglalóba száz forintokat Vczed. 
Ezt az Edjességet aláírtuk és kiattuk két egyenlő 
Párbann. B. Füredenn. 2 8 ^ December 1826äjJs 
Esztendőbenn. 
Nagy István mk Prédikátor Joseph Fogt mk 

Zimmer Meister 
Kurátor Ns Somogyi Károly mk 
Kurator Szabó Ferentz mk 
Kurátor Marton Péter mk 
öreg Biró Polány Péter mk 
Nemes Somogyi Lörintz mk. 
Bedegi Istvány mk 
Kenyeres Dániel mk 
Épített'» Dékán Tobak Simon István mk. 
Dekány N Somogyi Gábor mk 
lm i ^27 habe ich mit Zusammen Rehnung 
deren U. И ^en aufgenohmen 846 ft 30 xr Sage 
achthundert und segs und fürtzig gulten 30 x auf 
die Contragt 

Joseph Fogt mk 
Zimmer Meister 

Im Jahr Ao 828 habe ich mit zusammen Rehnung 
deren Kondragt auf Quittungen aussgezahlt 312 
ft wed Sage Dreyhundert Zwölf gulden 

Joseph Fogt mk 
Zimer Meister 

Aber mal und zum letzten in 830 Jahr den 2 1 e n 

Jener Empfange die Rükständigen 60 ft Sage 
Sechzig gulden wed. 
[. . .] zusammen auf die Kondtragt 1460 f. wed 
welche ich [. . .] hell aussbezalt bin geworden 
Himit Betätige. 

Joseph Fogt mk 
zimer Meister 

SZERZŐDÉS 
A RÉZMŰVES MUNKÁKRA 

Mi alól név szerént is megirottak úgymint Én Réz
míves vagy Kolompáros Mester, és Balaton Füredi 
Reformata Eclésia Elöljárói a B. Füredi Ully Temp
lom Tornyának rézzel való bé boríttására nézve 
a' következendő Contractusra léptünk edgymás 
között: 

Én ugyan Rézmíves vagy Kolompáros Prenner 
Jósef az Egész Toronynak az Abriesz szerént réz
zel való bé boríttását felváloltam Olly móddal, 
hogy az Eclésia szerezvén meg a' szükséges rezet 
minden mázsa réz feldolgozásáért 20 H húsz forin
tokat váltó czédulábann tartozik nékem fizetni és 

kosztot adni magamnak, és két Legényemnek, ebbe 
a' munkába és fizetésbe vannak foglalva azok a' 
Czirádák, Czifraságok Rósák is mellyek az Abri-
szonn találtotnak, a' Torony tetejénn lévő mint 
edgy négy akós nagyságú gombot pedig annak te
tejénn leendő Csillaggal edgyütt a' magam rezéből 
Fontszámra 30 garassával V. tz. fogom el készitte
ni. Mind ezenn munkáknak pedig illendő erős 
tartós vol tokra ajánlom és kötelezem magamat. 

Mi pedig B. Füredi Ref. Eclésia Elöljárói és Kö
zönsége arra kötelezzük magunkat, hogy annak 
idejében a' szükséges materiát meg szerezzük míg 
a' Kolompáros Mester 3mad magával itt nálunk 
a' Tornyonn dolgozik illendő tartást ebédet vacso
rát és hármóllyoknak naponnként 6 ittze bort vagy 
külön külön két két ittzét adunk és annak idejé-
benn minden mása réznek fel dolgozásáért 20 fo
rintokat V. tz. nem különbenn a' Gombnak és 
Csillagnak Fontszámra 30 garassával esendő árát 
meg fizetjük. Most előre foglalóképpenn adunk az 
említett Rézmives Mester Urnák száz Váltó Fo
rintokat V. tz. Melly edgyességnek nagyobb erős-
séggére írtuk és adtuk két egyenlő párbann ezenn 
nevünk aláírásával meg erősített edgyező és kö
telező levelünket. B. Füred 16 October 1827 

Már a' közelebbi télenn tartozik a' Mester Úr a' 
Gombot Csillagot és a' Czifraságokat othonn előre 
elkészítteni, hogy a' jövő tavasszal, mihejt az 
Átsok a' Torony fáinak felállíttásával készenn 
lesznek, ő is hozzá' foghasson munkállyához. 
NB A' mi darab vagy metéllt rezek elesnek, azokat 
font számra ennek a' Rézmíves Úrnak adjuk a' 
Fábrikai áronn. Réz vásárolni pedig tartozik Ekk
lésiánk Követtyeivel el menni. 

Joseph Brenner Kupfer Schmidt Meister 
Nagy István mk В. Füredi Prédikátor 
Nemes Somogyi Károly mk Épittő Kurátor 
Szabó Ferentz mk Építtető Kurátor 
Bedegi Istvány mk Épitö Kurator 
Kurátor Marton Péter mk 
Somján Josef mk 
öreg Biró Palányi Péter mk 
Idősb Ns Somogyi János m. k. 

Füreden den 10i£ü Juli habe ich von dem Herrn 
Sommotti Gabroll (Somogyi Károly) von der tiefen 
Arbeit auss bezahlt bekommen 202 Ft Inget habe 
ich [ ] 

Joseph Brenner 
Kupfer Schmitt Meister 

Egésszen ki van fizetve 

6. 

SZERZŐDÉS 
A KŐFARAGÓ MUNKÁKRA 

Ezenn Papiros túlsó oldalánn az Überschlag szerént 
a' Kövek mennyiségét hosszát, szélességét, vastag
ságát én Keszthelyi Kő Faragó a' B. Füredi Ref. 
Ekklésia Új Templomja számára fel vállaltam a' 
Faragott kövek ki dolgozását átallyába és kerek 
summába 400 ftokért VCzed, ezen sumából fog
lalóba fel vettem ö tven ftokát VCzed. — Ezeknek 
illendőenn és annak idejében, résszerént most az 
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öszönn és Télenn rész szerént a' jövő Tavasszal 
lejendő elkészíttésére magamat kötelezem. B. 
Füred. 20. Okt. 1827. 
Mi előttünk: 
Nagy István mk Predik Michael Kugler mk 
Sebastian Strakonitsch mk Steinmetz Meister 
Maurer Meister zu Veszprém 
Nemes Somogyi Károly mk Épittető Kurátor 
Bedegi Istvány Épitő Kurátor mk 
Marton Péter Kurátor mk 
Den 19i£2 May 1828. Dinstig und par 100. ft. w. 
Sage Ein Hundert Gulden Empfgen 

Michael Kugler 
Steinmetz Meister 

(A szerződés hátlapján van a költségvetés 
„Ueberschlag über nachstehende Steinmetz arbeit, 
zur Neu Erbauend Füreder Kirchen" felirattal, 
,,Keszthely den 24— 7tember 827." keltezéssel és 
„Michael Kugler mk Steinmetz Meister" alá
írással.) 

7. 
SZERZŐDÉS 

A GRÁDICSFÁK ELKÉSZÍTÉSÉRE 

Alól megirott a' Füredi Ekklésia Uj Templomába 
Szükséges Grádits Fákat Tölgyfából felvállalom, 
hogy alkalmatos és elegendő Fákat adok, a' munka 
és elkészítés különbenn is a' Contraktusban lé-
vénn. Ezenn Grádits Fákért ad nékem a' Füredi 
Ekklésia 20 az az húsz akó bort két hordóbann, 
hozzá tévénn, hogy ha mindenik hordónn lesz 
egy, v. két fertály, az rá adás lészenn, és magam 
választom ki a' bort a' pinczébenn. B. Füred. 15. 
Jan. 1828. 
Mi előttünk: 
Nagy István Pred. mk. Joseph Fogt mk 
Nemes Somogyi Károly mk Zimr. Meister 
Szabó Ferentz mk 
Kurátor Marton Péter mk 

8. 
SZERZŐDÉS 

TÉGLAÉGETÉSRE 

Bandi téglások Contractusa 

Mi alól is ki nevezett Bandi Tekéntetes Nemes 
Veszprém Vármegyei Helységben lakozó Szabó 
György, és Májnpaur és Nidinger Jósef téglások 
föl váloltuk, a' most újjonnan építendő Ref. Szent 
Ekklésia Templomához meg kívántató téglát, 
kilentz az az 9. forintjával számlálván Ezerét, 
olly formán, hogy minden időben a' mennyi tégla 
kívántatik, elegendőt adni kötelezzük magunkat, 
hogy ha pedig a' téglát alkalmatosnak lenni nem 
látják, mást tartozunk helyette adni, egy szóval 
minden időben jó és alkalmatos ki égetett téglát 
köteleztetünk adni, foglalóba tíz az az 10. forén-
tokat föl is vettünk. Költ Balaton Füreden Janua-
rius hónapnak 20i£ Napján 828üs Esztendőben. 
Másodszor ismét föl vettek két forintot és Har-
mintz xrokat. 

Banti Fornheker mk (Sic!) 
Johannes Pauer -f- (Sic!) 
Joseb Neunier - j - (Sic!) 

Mi előttünk Törvény Bíró Nemes Varga Ferentz 
mk. 

Nemes Somogyi Károly mk. 
öreg Biró Bertók Péter mk 
Szabó Ferentz mk 
Dómján Josef mk. 
Bedegi Istvány mk. 
Polány Péter mk. 
Jegyző Fülöp Sándor mk. 

A' Foglalóból 6 fort és 30 xért Téglát attak és 
így foglalóba fel maratt 6 fort Nedinger Jósefnél 
15. Jún. 1829. 

9. 

SZERZŐDÉS 
A NYÍLÁSZÁRÓK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS FESTÉSÉRE 

Én alól subscribált Asztalos Mester Balog Péter 
ezennel kötelezem magamat arra, hogy a' B. 
Füredi Ref. Ekklésia Uj Templomába fel vállal
tam az ablak Tokoknak és rámáknak elkészítté-
sét olly móddal, hogy a' 2 öles nyoltz ablakokat 
edjet edjet 16 ftokba Vczed, a' többi ablakokat 
pedig kissebbeket nagyobbakat három ftba edjet 
számlálva, a' Toronybeli négy ablakokat pedig 
Sarukráterekel edjütt edjet edjet 20 ftba festve 
(:ar festékhez szükséges matériákat is az Ekklésia 
advánn:) hogy annak idejébenn jól betsületesenn 
elkészíttem. — Ezenn munka fejébe felvettem 
kész pénzbe 135 ftokat Vczéd. a' munkavégéig 
benn maradvánn a' hátra lévő Summa. Ennek 
bizonyságára attam ezenn Nevem aláírásával 
megerősített Kötelező és Megesmérő Levelemet. 
B. Füred. 4. Maii,. 1828. 

Mi előttünk: Nagy István mk Predik. 
Építtető Kurátor Ns Somogyi Károly mk. 
Építtető Kurátor Szabó Ferentz mk 

Asztalos Mester Balog Péter mk. 

(A Balog Péter asztalossal 1828 május 4-én kötött 
szerződés aljára írt elszámolások:) 

1° attunk 135 ft 
2° - 5 
3° - 10 
ismét 1. m. és 1. p. 2.22 ft 18281a 
1829. 10. Apr. ismét attam öt ft. 

7. Apr. ismét tíz ftokat 
15. Jun. ismét attam hat ftokat 
6. Jul. ismét felvett huszonöt ftokat 

ft. xr. 
9 nagy ablak 16 ft = 144 
9kissabl. 3 = 27 
4 Sar abl. 20 = 80 

Dolgt 250 ft 60 
felvett 198 22 

52 ft. 38 xr. 
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Attunk 1 35 ft 
5 

10 
2 
5 

10 
6 

25 

22 

198 ft 22 xr 

1829. 16. Jun. Sarukáterek festésére vettünk ft. xr 
hat font zöld festék 9. 
feher fold hat font 48 
fehér blajbász 3 font 1. 48 
1 1 /2 tont enyv 45 
firnász 7 1/2 font korsóstól 6. 24 
egy penzh 24 
Olaj 3 1 /2 ittze 1 6 garassával 2. 48 
fekete por 6 

22 ft 3 xr 

10. Jul. 
Blejbász 6 ft. 36 xr 
Firnász 16 ft. 18 gr. 
egy fest. minium 
négy font zöld festék 30, 
fél font fekete festék 

3. 36 
14. 24 

10 
6. 

5 2 

24. 

Ezt az 52 ft 38 xr kifizettük oly móddal, hogy 
kész pénzt attunk 22 ft 38 xrt; harmintz ftokat pg 
az Új Templomra adott. B. Füred 26. Aug. 1829. 

NI mk 

10. 
S Z Á M L A 

A K O M Á R O M I FAKERESKEDÖTOL 

Corttto 
Azon Fa Matériálékrul mcllyek 

a Füredy Sz: Ekkléssia részére kiszolgáltatok 
úgy mint következnek 

1827 
äug. 1 

aug. l 
182S 
Mav 

54 000 Árvay Sindel lizre 
40 szál válogatót Collos Deszka 
32 szál 4 Collos Borovi Ágy Láb 
10 szál veres fenyő Frost 
21 000 Árvay Sindel 
21 szál Collos Deszka válogatott 
1 8 szál 4 Collos Borovi Ágy Láb 

9 szál 2 Collos veres Frost 
2 szál 4 Collos Fehér Frost 

f 
432 

26 
48 
50 

168 
1 3 
27 
45 

8 

39 

Summa 829 39 

Sig. Komárom die 15äi£ Julius 1828 
Szabó Istvány 

Épül. fa Kereskedő 

Hogy azon fenti meg nevezett 829 f 39 xokbol 
álo Summa emai napon betsületel Kezembe fize-
tödöt Ns. Somody Károly Ur által, ezen tulajdon 
neve alá írásával meg essmérem. 

Füreden Július 27 dikén 1828. Szabó István mk 
Rév.Komáromi és Pesty 

Fa Kereskedő 

11. 
SZERZŐDÉS 

A TEMPLOM BERENDEZÉSÉNEK 
AZ ELKÉSZÍTÉSÉRE 

Mi alól megírottak és Név szerént ki nevezettek, 
úgymint egy részről én Némedinn lakó Nemes 
Geremi Horvát Ferentz; más részről pedig mi Ba
laton Füredi Ref. Ekklésiának Elöljárói, és köz 
rendű Tagjai az Uj Templom belső Fa munkáira 
nézve illyen edjességre léptünk: 

Én Horvát Ferentz a' Kathedrának, Koronának, 
Prédikátori Széknek, Keresztelő Edénynek, Ür 
Asztalának, és a' Torony alatt lévő Nagy Ajtó
nak meg tsinálását elkészítését a' magam Fájából 
jó száraz Matériából elkészítem, minden hozzá 
tartozó kép faragó, aranyozó munkával edjütt; 
ezennkívül az egész Templomba szükséges és 
elegendő Székeknek az Ekklesia Matériájából való 
megtsinálását fel vállaltam mind ezeket átallyába 
egy ezer ftokért VC.zed. olly móddal, hogy most 
foglalóba felvettem száz ftokat VCzed. ,ötszáz fo
rintoknak pedig ki fizetésére öt esztendeig el 
várakozom, addig azonn summának törvényes 
Interessével megelégedvénn, a' négy száz forin
tokat pedig a' munka alatt időről időre bé vár-
vánn. Ezenn ezer forintokért mind ezeket a' mun
kákat jól, idejébenn, és késedelem nélkül meg 
teszem meg tetetem, mgamnak naponként, mikor 
itt dolgozom kosztot és két ittze bort, Legé
nyeimnek is kosztot és egy egy ittze bort kíván-
vánn. Az Ajtó Tölgyfából, a' Kathedra Diófából, 
a' Korona is abból, a' Prédikátori Szék és az Asz
tal hárs fából lészen, a' Székek vége és a' négy 
első Székek eleje tölgyfából, ide járulnak a' hoz
zá valókkal a' két Perselyek is. 

Mi pedig B. Füredi Ekklesia Elöljárói és Tagjai 
ezenn munkákért hogy az megalkudott egy ezer 
forintokat annak idejében megadjuk erre magun
kat ezennel kötelezzük. Erről attunk ezenn Ne
vünk aláírásával megerősített Edjező és Kötelező 
Levelünket. B. Füred, 15. Febr. 1829. 
NB Mn (Minden) Szerszámokat, és Materiákat az 
Ekklesia köteles Némediböl vagy Adándról ide 
szállítani. 
Nagy István mk B.Füredi Prédikátor 

Horváth Ferentz mk 
Kurator Nemes Ujheli László mk 
Építtető Kurátor Nemes Somogyi Károly mk. 
Szabó Ferentz mk 
Törvény Biró Nemes Somogyi János mk. 
Nemes Varga Ferentz mk 
Bedegi István mk 
Palányi Péter mk 
öreg Biró Bertók Péter mk 
Kutasi Péter mk 
Dómján Josef mk 
Marton Péter mk 
Kenyeres Dániel mk 
Kutasi Mihály mk 
Ns Somogyi Imre mk. 
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D Kiss János mk 
D Tóth Ferentz -|-
D Ns Ujheli Dániel mk 

12. 
SZÁMLA 

A KOMÁROMI FAKERESKEDÖTÖL 

Alább írtt bizonyíttom, hogy az Füredi Eklésia 
részére Nemes Somogyi Károly Curator Urnák 
megtett alku szerint elláttam mái napon a követ
kező Fa Materialékat: 

1 w.cz. x 
100 szál 3. öles széles Deszkákat, szálát 

2 1 30 xr. 250. — 
110 szál 3. öles keskenyeb Deszkát, szá
lát a 1 f 30 xr 165. 
90 szál 2 1/2 öles frost Deszkát, szálát a 
1 f 36 xr. 144. — 
100 szál egész Rádeki Deszkákat szálát 
l f l 2 x r . 120. — 
50 szál fél Rádeki Deszkát szálát a 30 xr. 25. 

Suma 704. f. 
Hogy ezen Hét száz Négy fkt v: czed: említett 

Curator Úrtul minden hijjanyossag nélkül fel 
vettem Légyen ezzel meg esmérem. Komáromban 
18" August. 1829. 

Hogy még ezen Jószágbul nálom maradott: 
36 szál egész Rádeki deszkák 
50 szál fél Rádeki deszkák, melyek ki vannak 

válogatva, és meg jelölve, melyeket a midőn 25n 

Augustusba a kotsik érttük jönnek, betsülettel 
által adni tartozom. 

Pirk Károly 
fa kereskedő 

13. 
SZÁMLA 

A KOVÁCSMUNKÁKRÓL 

Az Szent Eklésia Számára az uj Templomhoz az 
mely Kováts számlát tsináltam 

Majteros Ládákat pántoztam 
Likvágo kapának uj fokát tsináltam 
Két talitskát pántoztam 
Talitska tengőire két uj karikát 
tsináltam 
Talitska odalra két uj pántot tsináltam 
ismét talitskákra négy uj pántot és 
két uj pléh vasat tsináltam 
Csigát vasaltam 
talitskát pántoztam 
egy fejes Szeget tsináltam az átsoknak 
Ánkusba 30 fejes Szeget tsináltam és 
12 Sróf Szeget 
Kőfejtő Csákányt nádoltam mind az két 
felől is atzéltam is az magam atzéljábol 
Lik vágó kapát nádoltam 
Majter keverőnek uj köpüit tsináltam 
Vas Lapátnak uj köpüit tsináltam 
talitskát pántoztam 

x 
36 
30 
24 
12 
12 

36 
24 
12 

12 

24 
12 
18 
12 

И 30 
1 4 
— 24 
— 6 

3 
— 28 

2 8 

2 — 
1 48 

6 
1 

21 6 
1 

20 
— 48 
5 — 

50 
12 

39 f 
1 

TI — 

23 39 f 
1 

TI — 30 

30 
2 15 
25 — 

Átsoknak 105 Szeget tsináltam 
Kőmiveseknek 64 Szeget tsináltam 
Átsoknak 12 Szeget Tsináltam 
Csigához uj kaptsot tsináltam 
Veres fenyőre öt Srófot és két Sróf-
nélkül való karikát tsináltam 
Átsoknak 14 Szeget tsináltam 
Az toronyba 16 hosszú Szeget és 16 
kaptsot tsináltam 
Harang Lábhoz négy Sróf Szeget és 
24 fejes Szeget tsináltam 
Réz mívesnek az torony peremre 
négy hosszú tartó vasat tsináltam 
Harang Lábhoz négy Sróf Szeget 19 
calossat és 21 Lapos kaptsot és nyoltz 
fordított kaptsot tsináltam 
Nagy harang tengőit nádoltam mind 
az két felől 
harang Lábhoz 10 hosszú fejes Szeget 
tsináltam 
Torony ablakba 24 Szeget tíz calossat 
Csatornát vasaltam 
Kőmiveseknek 25 fel hajtott Szeget 
Majter keverőnek uj köpüit 

Koronához négy tartó vasat tsináltam 
Négy Szeget és négy Sróf Szeg tsináltam 
Pap Székéhez tartó vasat és négy Sróf 
Szeget tsináltam 
Átsnak 15 kaptsot tsináltam 
Ablakokhoz kilentz rámát tsináltam 

Summa 68 f és 38 x 
Szalay György Kováts Mester mk 

Az két vállon álló kövekbe két vasat 
tsináltam 2 f 
Az lakatos nálam dolgozta pulpitusok
hoz való vasakat az Szén és az Segítség 3 

az egész Summa 73 f és 38 
260 funt vasat adtam néki 21 garassával esik 

érte 52 forint Készpénzbe fizettem néki 8 forin
ton. 

(A szerző megjegyzése: 
nádalni = a vas felületét edzeni, keményíteni 
korona = a szószék hangvetője 
pulpitusok = a Mózes-szék) 

14. 
SZERZŐDÉS 

AZ ARANYOZÓ MUNKÁKRA 

Contractus 

Az Füredi Ns Ecclesiában lévő Cathedrán levő 
Czirádák Aranyozása véget, melyekt én alyul Irt 
tsinossan és tisztán meg Aranyoznyi 160 f. w. w: és 
két ako Borban helyre alítva meg alkudtam. Bi
zonyíttom 

Én Bûcher Ferentz mk 
Weszp: Képiro 

Foglalót felvettem 25 f. w: w: 
201£ Júliusban végképpen ki fizettetet Ns. So
mogyi Karol által Bizonyíttom Én Bûcher Ferentz 
mk w: Képíró. Syg Füred die 23 May. 830. 
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Az egyezésen Jelen voltunk Építtető Kurátor Ns 
Somogyi Károly mk. Törvény Bíró Ns Somogyi 
János és atöbbi Elöljárók közönsigessen. 
igáik Júniusra teszem az Terminust melyre tar
tozom ezen Munkákat elkészitteni. 

Bucher Ferentz 
Wesz: Képíró 

Az Asztalpsnak pedig a terminussá lészen 18dik 
Julius napja, hogy akkorra minden fogyatkozás 
nélkül elkészítti mivel már az aranyozásst el vet
tük róla ha pedig el nem készítti akkorra tehát a 
Contraktus értelme szerént bánunk vele 

Asztalos Mester Balogh Péter mk 
Törvény Biró Nemes Somogyi János m. k. 

Nemes Varga Ferentz mk 
Nemes Ujheli László mk 
Nemes Somogyi Lőrintz mk 
ö r e g Biró Dómján Josef mk 
Szabó Ferentz mk 
Bedegi István mk 
Marton Péter mk 
Kutasi Mihály mk 

15. 
A TEMPLOMÉPÍTÉS 

MUNKÁLATAIRÓL KÉSZÍTETT SZÁMADÁSOK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

Alólírattak a' B. Füredi Ref. Ekklésia Elöljárói 
által meghírdetvénn az eránt, hogy az 1826diA 
Észtben kezdett 's az I830dik Észtben elvégzett uj 
Templom építéséről való Számadásainkat az illető 
Építtető Kurátoroknak Dékányoknak mellyek már 
az Elöljárók által esztendőről esztendőre megvizs
gáltattak 's helybe hagyattak, visgálnánk meg: 
Munkálkodásunkról a' következendőkben tesszük 
Jelentésünket: 

Az I832dik Esztdő Április Adikén mint a B. 
Füredi Ekkla Elöljáróinak jó előre tudtokra adott 
határ napon B. Füredre kimenvénn, és ott a Paro-
chialis Háznál öszveülvénn megjelentek előttünk 
B. Füredi Prédikátor Fő Tiszt. Gen. Nótárius és 
Esperess Nagy István Ûronn kívül Nemes Somogyi 
Márton Kurátor, Nemzetes és Vitézlő Somogyi 
Ádám Districtualis Esküdt Ür, N. Varga Ferentz. 
N. Somogyi Károly, — N. Somogyi Sigmond — N. 
ö regebb Somogyi János, — N. ifjabb Somogyi 
János — N. Ujheli László — N. Ujheli Dániel,. — N. 
Ujheli Lőrintz, — N. Ujheli Mihály, — N. Beretz 
Imre, — Bedegi István — Szabó Ferentz — Bertók 
Péter ö r e g Bíró — Vörös Ádám — Bedegi János, — 
Jakab István — Kutasi Péter — N. Varga Sigmond 
— N. Ujheli Pál — N. ifjabb Ujheli Pál — Kenyeres 
Jósef — ifjabb Tóth Ferentz, — N. Prépost István 
— Kiss János, — N. Siskei Pál — Káldi Jósef, Mar
ton Péter — Kutasi Mihály — Fülöp Nándor és még 
többek is. Kimenetelünknek okát és tárgyát jól 
tudvánn az Ekklésiának minden Elöljárói 's köz 
rendű Tagjai, — hozzá fogtunk a' Számadás viá-
gállásához. Ezen tekintetben 

1-ször is tudtunkra adták az Elöljárók hogy 
építtető Kurátorok voltak: Nemes Somogyi Ká
roly, Bedegi István és Szabó Ferentz; — építtető 
Dékányok pedig voltak: Nemes Ujheli Dániel, N. 
Ujheli Lőrintz, ifjabb N. Somogyi Imre, Jakab 

István, Kutasi Péter, ifjabb Tóth Ferentz, Kiss 
János, — a'kiknek Számadásoknak visgálása tár
gya főképpen Munkálkodásunknak; — különössen 
pedig hogy Nemes Somogyi Károly építtető Kurá
tor volt az, a'kinek nevében vezettetett az építésre 
az Ekkla rendes Kurátoraitól által vett pénzről 's 
annak Kiadásáról való Számadás Fö Tiszt. Gen. 
Nótárius és Esperess Nagy István Ür, mint hely
beli Prédikátor által. 

2-szor. Elébünk terjesztettek egy az Ekkla Elöl
járói és számos Tagjai által aláírással megerősí
tett Egyességlevelet, mellyben az Ekkla Elöljárói 
's köz rendű Tagjai köz megegyezéssel azt rendel
ték, hogy az építő Kurátoroknak 's Dékányoknak 
naponként, midőn az építtetésben foglalatoskod
nak, minden Személyre egy font hús adasson az 
Ekkla Cassájából és egy ittze bor az Ekkla borából. 

3. Elöladottak a' Mester emberekkel, nevezetes
sen a' Kőmívessel, Áttsal, Asztalossal, Üvegessel, 
Kőfaragóval, Festővel vagy Aranyozóval, Laka
tosokkal, Kovattsal, Kolompárossal, valamint az 
Enyéngi Sidóval az építéshez megkívántató fenyő
szálak 's létzek eránt, és Szabó István Komáromi 
kereskedővel deszkák 's más épületfák eránt tett 
Egyességlevelek. — mellyeket figyelmetesen meg
vizsgáltunk. 

4-szer Azt nyilatkoztatták ki előttünk az Elöl
járók, hogy az Ekklának számos adóssága lévénn 
kinn, azt többnyire borúi szedték be folyó áránn; 
és ezen bort, valamint az építésre ajándékban adott 
bort is az Ekklának rendes Kurátorai vették Szám
adások alá és az Ekkla Szőlőben termett borral ösz-
vetévénn rész szerént eladták rész szerént borúi 
az építőknek 's más ekklésiai szükségekre kiadták, 
akik erről Számadásaikban számoltak is, követ
kezésképpen az erről való Számadás az építtető 
Kurátorokat nem illeti. — Ezen kívül voltak még 
pénz béli ajándékok, — leginkább Vidékiektől — 
a' Templomra, — valamint büntetés pénzek is, a 
mellyeket most a' rendes Kurátor, majd az épít
tető Kurátor vett bé, a' mint ezek Számadásaikban 
mégis találtatnak; — de a miben hogy hiba nem es
hetett, azzal bizonyították minden jelenlévők, 
hogy az illyen Bevételek mindenkor legalább is 
két vagy három Elöljárónak jelenlétében 's bi
zonyságtétele mellett írattak be a' Számadó
könyvbe. 

5-ször Az építéshez megkívántató Szerszámok
nak — így szintén az állás deszkának, téglának, 
mésznek, vasnak, réznek, szegeknek 's más apró
lékosoknak megvásárlására valamint több költsé
gekre nézveis azt nyilatkoztatták ki előttünk a' 
jelenlévők, hogy ámbár most az építtető Kurátor 
ezekről quietantiát mutatni nem tudis; de azért a' 
Positiáknak igazságát valamint a' magok közt lett 
Számadás vizsgáláskor elesmerték, úgy most is el-
esmerik, rész szerént azon okból, mivel a' történt 
kiadás és beiratás alkalmatosságával többnyire 
voltak quietantiák a' mellyeknek hitelessége mel
lett írattattak be, rész szerént azon okból is, mivel 
a' beiratás mindenkor legalábbis két vagy három 
Elöljáró jelenlétében történt, a'kik a' quietantia 
nem léte esetében a' Kiadásnak igazságos voltáról 
bizonyságot tettek — a' Quietantiákat pedig, mint 
a' beiratás után már szükségteleneket félrevetet
ték. Egyéb aránt azt is elesmerték mindenek, hogy 
az építtető Kurátor többnyire mindent mások által 
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vétetett, vagy ha maga vett is, a' vevés és Kiadás 
mások jelenlétében történt, a'kik a' beiratáskor 
bizonyságot tettek. 

Ezek szerént elegendő esméretet szerezvénn 
magunknak az építést tárgyazó minden dolgok
ról. I-sőben is Bevételeit vettük visgálás alá az 
építtető Kurátornak, nevezetesen 

1. Az 1826/7diic Esztdőre nézve, — a'miket 
ugyan azon esztendő béli rendes Kurátornak Ki
adásaival összehasonlítván úgy tapasztalánk hogy 

a) Május 8dikán az építtető Kurátor bevezetett 
a' Bevételbe mint a' rendes Kurátortól által vett 
Summát 80 for. 30 xft. — a' rendes Kurátor Szám
adásában a' Kiadásban tsak 79 forint találtatott, 
hogy adott által az építtető Kurátornak — itt te
hát 1 for. 30 xft. az építtető Kurátornak Javára 
feljegyzettünk. 

b) Septber bdikán téglára vett fel 25 ftot — 
melly után Jegyzésben a' van hogy ezen Surhá-
nak 20 ftnak kellene lenni — a'mint hogy az ekk-
lésiai visgálatkór ez tsak 20 ffba számoztatott is. 
Mivel pedig a' rendes Kurátor Számadásában 
ugyan ezen datum alatt 25 for. van téglára kiad
va: úgy ítéltünk, hogy a' 25 forint Bevételnek 
kell állani — annyival inkább mivel az Elöljárók 
a' rendes Kurátornak ebbéli Számadását is meg
vizsgálták 's helybehagyták. 

c) Septber 9dikén bevezet a' Bevételbe mint a' 
rendes Kurátortól által vett Summát 123 fór. 90 
xft — a' rendes Kurátor Számadásában pedig 
Sept. 8diki dátum alatt tsak 100 for. van a' Kiadás 
sorában, hogy az építtető Kurátornak által adott 
— itt is tehát 23 for. 90 xft az építtető Kurátor
nak Javára feljegyzettünk. 

d) Ugyan azon dátum alatt bevezetett a' Bevé
telbe 101 for. 30 xft. — a' rendes Kurátor Szám
adásában a' Kiadásban pedig tsak 75 forint talál
tatik, hogy adott által. — itt is 26 for. 30 xft fel
jegyzettünk az építtető Kurátor Javára. 

e) Sept. \0dik a' rendes Kurátor Számadásában 
a' Kiadásban 50 for. találtatott, hogy az építtető 
Kurátornak által adott; melly Summa mivel az 
építtető Kurátor Bevételében nem találtatott: ezen 
50 ftót néki Terhére feljegyzettük. 

f) Jan. 16. 1827. még is bevezetett a' Bevételbe 
100 ftót hogy a' rendes Kurátortól által vett; — 
a'kinek Számadásában a' Kiadásban tsak 94 for. 
36 xft találtatott, hogy adott által, — itt is fel
jegyzettünk az építtető Kurátor Javára 5 for. 24 
xft. 

g) A Bevételek Summáját visgálvánn a' b alatt 
feljegyzett 5 ftál az többre telvénn nem 2968 for. 
58 xr. hanem 2973 for 58 xr. leszsz — itt hát Ter
hére 5 ftót jegyzettünk fel. 

2. Къ 1827/8 és 1828/9 dik Esztdőkre smmi 
észrevételünk sincsen. 

3. Az 1829/30 dik Észtben úgy tapasztaltuk 
a) Sept. \6dikán bevezetett a' Bevételbe 24 ftót, 

a'mit a rendes Kurátor Kiadásában nem találvánn 
ezen 24 ftót is Javára feljegyzettük. 

b) Nov. 28dikán a' rendes Kurátor Kiadásában 
20 ftot találtunk, — még is 3dik Aug. alatt 10 ftót 
a'miket a Bevételbe be nem vezetett — ezen 30 
ftót Terhére feljegyzettük. 

Ezek szerént a Bevételt szorossan megvizsgál-
vánn annak esztendőnként való Summáját helyes 

számlálás szerént a' következendő módon talál
tuk u.m. 
1826/7 dik Észt 2973 f . . 58 xr. 
1827/8 dik Észt 9269 . . 27 
1828/9 dik Észt 8818 . . 25 
1929/30 dik Észt 4642 . . 13 
1830 dik Észt 3080 . . 15 

Summa 288784 1! 
Mivel pedig az 1827/8 dik Észt
ben reassumta volt 40 f. 57 xr. 
ismét a' rendes Kurátornak vissza 
adott, a' nélkül, hogy a' Kiadásba 
bevezette volna 126 44 
az \828/9dik Észtben reassumta 
volt 30 12 
az 1829/30diit Észtben reassumta 
volt 16 12 
1830ban a' számadás vizsgálása-
kor vissza fizetett 1 25 

Summa 215 30 
Következésképpen az egész Bevétel Summájából 

28784 f. 18 xr-ból 
ezen reassumta és vissza fizetett Summákat 

215 30 kivévén 

marad minden Bevétel Summája 28568 f. 48 Xr. 

Ilszor Kiadásait vettük vi 'sgálás alá az építtető 
Kurátornak. 

lszór Minden Positiokat esztendőről esztendő
re, a' Kiadás lett, megvi 'sgálvánn, és a' Mester
emberekkel tett Egyességlevelekkel, 's azoknak 
kifizetéséről adott quietantiákkal azoknak ré
szenként lett kifizettetéseket öszvevetvénn úgy 
találtuk, 

a) Hogy a' Kőmíveseknek, Atsoknak, Kőfara
gónak, Festőnek vagy Aranyozónak, Üvegesnek, 
Lakatosnak, Szabó István Kereskedőnek sem 
több, sem kevesebb nem fizettetett, mint az Egyes-
séglevél szerént kellett fizetni. 

b) Asztalos Balog Péter, a' ki a' Horváth Fe-
rentz Asztalossal 1000 Forintban vett Egyességet, 
annak elszökése után ugyan annyiban által vette 
(: utóbb az Ekklésia ezen ezer forintot Balog Pé
ternek 50 ftal megjobbította azon tekintetből, 
hogy oltson vállalvánn is fel igen nagyon jól dol
gozott :) valamint a' Horváth Ferentznek adott 
100 forint foglalót is foglalóul által vállalta; ezen 
100 forintba pedig annak 88 fra betsültetett szer
számait is ugyan azon foglalóul adott 100 fba ál
talvette; — még is az 1829dik Esztdő Septber 29-
dikén ismét Kiadásba vétetvénn a' 88 ftok az 
építtető Kurátornak Terhére szükségképpen fel
jegyeztettek. — Egyéb eránt az Asztalosnak tett 
fizetés is a' Contractussal megegyezőnek lenni 
találtatott. 

c) Az Enyéngi 'Sidóval a' szükséges épület fák 
eránt 3000 forintokban tett Egyességlevélre tett 
fizetések is megvizsgáltatvánn úgy találtuk, hogy 
minden fizetések helyesen esvén, és utóbb magok 
az Elöljárók a' 'Sidóval Computust tartván a' Sí-
dó önnön magáról adott írása szerént adós még 
az Ekklának 105 for. 30 xral, a' mit az Ekkla kö
teles törvényes úton a' 'Sidón keresni, 's vele 
megfizettetni. 
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d) A' Kolompárosra nézve, a' kinek Contractu-
sában tsak a' volt, hogy má'sáját mennyiért dol
gozza fel a' réznek, egyéb világosságra nem me
hettünk, mint hogy ő kifizettetett, megesmervenn 
ezt nyugtató által; egyéb eránt valamint erre néz
ve, ügy a' Kovátsra 's réz vevésre nézve úgy nyi
latkoztatták ki magokat az Elöljárók, hogy min
den fizetések vagy jelenlétekben, vagy quietan-
tiák mellett történvénn ezen tekintetben a' Szám
adással egészszen meg vágynak elégedve. 

Ezek szerént a' Kiadások Summáját esztendőn
ként megvi 'sgálvánn helyes számlálás szerént 
úgy találtuk, hogy az 
1826/7di/í Észtben 2928 for. 1 xr 
1827/8dik Észtben 9142 43 
1828/9dik Észtben 8788 19 
1829/30dik Észtben 4626 1 
1830diit Észtben 3078 50 

Summa 28563. 54 

48 xr-ból 
54 xrt kivévénn 

54 xr. — 

A' Bevétel Summá
jából 28568 f 
A' Kiadás Summáját 28563 
marad vissza fizetendő 
Summa 4 
a' mint az építtető Kurátornak Terhére feljegy
zettünk. 

I I I . Vizsgálás alá vettük az építtető Dékányok-
nak Számadását is, még pedig 

1. A' Személy szerént az Ekkla minden Tagjai
ra kissebb Summában kivetett fuvar pénzre néz
ve. Az erről való Laistromot figyelmessen meg
vi 'sgálvánn úgy találtuk, hogy a' mi Fuvar pénzt 
beszedtek, azt ki is fizették ugyan azon Laistrom 
bizonysága szerént — a' mint erről már az Elöl
járók is tettek Computust. — Restantiában van 
még mái napig is 12 forint szép szerént némelly 
igen szegényeknél, részszerént ollyanoknál, a' 
kik elhaltak — melly Restantia a' jelenlévőknek 
bizonysága szerént nagy részint megvehetetlen-
nek ítéltetett. 

2. A' hoszszú fuvarba 5 íjával lett kivetést úgy 
találtuk, hogy egy fuvar 10 fra lévén határozva 
a' kik elmentek, azoknak a' magok 5 íjához még 
5 forint adatott azoknak 5 íjából a' kiknek elme
netelére nem lévénn szükség meg fizették az 5 
ftot. A' befizetett és a' fuvarosoknak adott Sum
mából végre 38 megmaradvánn ez az építtető Ku
rátornak beadatott, a' mit ő a' Bevételbe bevezet-
vénn ott meg is találtatott. 

3. A' kőfejtésnek ollyan Laistroma terjesztetett 
elébünk, mellyben azt megtaláltuk, hogy ki 
mennyi ölet volt köteles fejteni vagy fejtetni. 
Ezen tekintetben az építtető Dékányok azt nyilat
koztatták ki, a' mit a' jelen lévők is bizonyítot
tak, hogy a' ki követ nem fejtett, az minden öl 
helyett fizetett egy forintot, de ezen pénz tüstént 
ollyan kőfejtő embereknek fizettetett, a' kik elő
re is fejtettek követ pénzre, illyenek voltak vi
déki németek. De hogy hány öl lett légyen az a' 
kő, és az ezért fizetett pénz, arról Laistromot nem 
vezettek. Hogy pedig még ezen kő sem lett elég 
az építéshez kitetszik az építtető Kurátor Szám
adásából a' kik az illy pénzre követ fejtett embe
rektől 95 öl követ vett 95 fton. 

Ekképpen a' Számadásra* ^den pontjait rész 

szerént az ahoz tartozó 's élőnkbe terjesztett 
Egyességlevelek, Laistromok, Quietantiák, rész 
szerént a' Jelenlévőknek bizonyításaik szerént 
megvizsgálvánn, és az építtető Kurátornak Javá
ra vagy Terhére annál bizonyossabban jegyez-
vénn fel mindeneket, mivel az ezt bizonyító ren
des Kúrátori Számadás az Elöljárók által eszten
dőnként megvizsgáltatott, 's helybe hagyatott. 
Munkálkodásunknak következése 's Vi'sgála-
tunknak Summázatja ez: 

Megjegyeztetett oda fellyebb az építtető Kurá
tor I-ször 

1-ször 1826/7 Észt. 
a) Május \8dikán 
c) Septber 9. 
d ) d í o 
ej Sept. 10 
f) Jan. 17. 1827. 
g) A' Summázáskor 
3-szor 1829/30. Észt. 
a) Sept. 16. 

28. 

Javára Terhére 
For. xr. For. xr 

1 30 
23 30 
26 30 

50 — 
5 24 

5 
27 

b) Nov. 
ll-szor 
1-ször 
b) Sept. 12. 
utolsó Summázáskor 

30 — 

4 54 

Summa 83 54 177 54 
A' Javára írt Summát a' Terhére írt Summából 

kivévénn maradna az Ekklának viszsza fizetendő 
Summa 94 forint. Mivel pedig Nemes Somogyi 
Károly építtető Kurátor előttünk 's minden Jelen
lévők előtt azt nyilatkoztatta ki, hogy a' 2dik 
szám alatt említett Egyességlevél által neki na
ponként, midőn az építtetésben foglalatoskodik 
egy font hús rendeltetvénn, ő azon ötödfél esz
tendők alatt, míg Hivatalát vitte, soha tsak egy 
font húst sem vett ki, — a' mi Számadásból vilá
gos — a' mi pedig ezen idő alatt minden eszten
dőre legalább is kétszáz napot számlálvánn tenne 
9 má'sa húst, mintegy 145 ftot, a' minek kifizetté-
sét az Egyesség Levélnél fogva törvényessen kí
vánhatná: az Ekklának jelenlévő Elöljárói 's köz 
rendű Tagjai köszönettel emlékezvénn most is 
Nemes Somogyi Károlynak azon példás hűségé
ről 's fáradhatatlan szorgalmatosságáról, mellyel 
az építtetésben maga dolgának hátramaradásával 
is foglalatoskodott: kér ték hogy ebbéli törvényes 
keresetéről az Ekkla Javára mondana le; ők pe
dig az egész Ekklésia képében a' 145 forint hús 
áráért a' Terhére feljegyzett 94 forintot örömmel 
elengedik — a' mit mi is helyesnek 's az Ekkla 
Javára qétozónak jelentvénn ki Nemes Somogyi 
Károly építtető Kurátor a' Jelenlévők kérésében 
megegyezett — feloldoztatván« ezáltal minden 
további Számadásnak terhe alól. 

Végre jelentetett az Elöljárók által, hogy épít
tető Dékány Nemes Ujheli Dániel a' ki ebbéli Hi
vatalában ötödfél esztendeig hűségesen szolgált 
— Arátsról bizonyos ekklé'siai adósságot hoz-
vánn meg, abból hazáig valami szerentsételenség 
által 10 ftot elvesztett, de Számadáskor a' maga 
pénzéből a' Cassába befizette — noha nevezett 
építtető Dékány kérésére kívánna az Ekklé'sia 
ezen tíz forintot hűséges szolgalatja tekintetéből, 
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Marton Gábor mk 
Cons. Assessor és 
Tractlis V. Nótárius 

valamint azon okból is elengedni, hogy neki is a' 
több Dékányokkal együtt egy font hús lévén na
ponként rendeltetve — felényit is alig vett ki, 
mint a' mennyi illette volna: mi is az Ekklé'siá-
nak ebbéli szándékát helybenhagytuk; 's N. Uj-
heli Dánielnek a' 10 ftnak elengedését tudtára ad
tuk, olly móddal, hogy mivel az építésre ajánlott 
segedelemből még 77 ftal adós, ezen 10 forint 
azon Summából lehuzattatvan 's az adós levélre 
reá írattatvánn ezen naptól fogva tsak 67 ftal 
leszsz adós az Ekklé'siának. 

Költ B. Füredenn a' fennt írt napon 's esztendő-
benn 
Kerkapoly István mk 
Több T.N. 
Vármegyéknek Tábla 
és T. N. Zala Vmegyé-
nek fő SzBírája 's 
Consistorialis Assessor 

16. 

SZERZŐDÉS HARANGÖNTÉSRE 

Szerződés 

A Balaton Füredi Ref. Egyház, pesti harangön
tő Schandt András Úrral egy harangot, melly 10 
vagy 11 mázsás leend, öntettni, magát elhatároz
ván, illy egymásközti kölcsönös szerződésre s 
kötelezvényre léptek, úgymind: 

l.ször A fent nevezett B. Füredi Reform Egyház 
fizet A Harangnak minden egy egy fontjától har-
mincznégy, azaz 34 váltógarasokat — ezen s ily-
lyen árba számítattván a harang tengelyének ser
penyője is, — a korona ütő tengely és az ehhez 
megkívántató minden vasneműeket pedig egybe 
számítva, úgy fog fizetni minden egy egy mázsá
tól, külön, külön öt öt ezüst forintokat, hogyha 
szinte az utolsó mázsa egészen meg nem lenne is 
de ha már hatvan azaz, 60 fontot elnyom, mégis 
egész mázsa árát, azaz öt ezüst forintot fizetend 
— s ezen felül mikor a harangot elviteti, a miért 
maga az Ekklésia fog kocsit küldeni, áldomásul 
egy akó B. Füredi bort is küldend — ennek bi
zonyságára most általadván kész pénzben fog
lalóul száz, azaz 100 váltó forintokat és egy 66 '/2 
fontot nyomott hasatt harangot (: fontját huszon
hat váltó garasával számítva :) nyolcvanöt azaz 
85 v.forint és harmincz v.kraj . 

2.szor Én pedig Schandt András pesti harang
öntő mester kötelezem magamat, hogy a fent tisz
telt B. Füredi Reform. Ecclesiának egy, tíz vagy 
11 mázsás harangot, fontját harmincznégy váltó 
garasokba számítva a legjobb metallumból, a leg
tisztább hangzásra — az Ecclésia — esztendő 
szám mázsát font mennyisége — ez elibém írtt 
Tisztelendő Lelkész Elöljárók, Dékánok, 's kocsi
sok' neveik reá öntésével, — a koronát — ten
gelyt — ütőt, és az ehhez megkívántató minden 
vasnemüeket, s szijjat pedig egybe számítva úgy 
fogom mázsáját öt ezüst forintokért készíteni, 
hogy, ha a mázsán felül 59 fontai ütne is többet 
attól semmit nem kívánandok — s ha a harangot 
illyen móddal e folyó 1846Ш év Júl ius hónapjá

nak 25ik napjára el nem készítenden, akkor az 
érte jött kocsi bért s minden útiköltséget megfi-
zetendek — ekkor várván meg én is a harangért 
fizetendő egész Summát azon esetre, ha valami 
elháríthatatlan akadály közbe nem jönne, a több
ször Tisztelt Ecclésiát jó előre levél által értesí
tendő — a harangért a harangozás közbenni, 
vagy magában való elhasadás és kipattanás ese
tében tíz azaz 10 esztendeig jót állván — vagy is 
az említett akármellyik esetben, ingyen a magam 
költségén újra öntetvén. Melly akként történt 
szerződésünk pontos megállása és ígéretem hűsé
ges teljesítése végett a sokszor írtt Sz. Ekklésiá-
tól készpénzben foglalóul 100 azaz száz váltó fo
rintokat, és egy 66 '/2 fontot nyomott hasatt ha
rangot (: fontját 26 garasával v. számítva :) 85 
váltó forintokba, és 30 krajczárokba, hogy fel és 
által is vettem megesmérem — 

Pesten Június 21 ikén \84bik évben. 
azaz egész Summa 185 
váltóforint és 30 kr. 

Jegyzés Ezen szerződés 
alkalmával a harangön
tő Úr szíves volna az 
Ekklésiának egy fejtő 
Réz Csapot ajándékozni 

Schandt András 
Harang önttő 
Somody Dániel sk B. Fü
redi Reformált Lelkész 
Somogyi Károly mk 
Gyenis Gábor Bíró s. k. 
Róka Mihály mk 
Gyenis Imre mk 
Major Jósef mk 

17. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
A RÉGI REFORMÁTUS TEMPLOM 

ELADÁSÁRA 

Eladási és vevési szerződés 

Mi alól megnevezettek, mint a' balaton Füredi 
helvéthitvallású Egyháznak hites Elöljárói, és az 
összes Egyházi Gyülekezet minden tagjának kép
viselői — magunknak, 's az egész testület' min
den egyes egyéneinek nevében — adjuk tudtára 
mindeneknek, a' kiknek illik és szükség, hogy — 
már ez előtt huszonöt évekkel execreáló (: ki
szentesített :) — elhagyott — nemcsak semmi 
hasznot nem hajtott, sőtt a' conserválás (: jókar-
bani tartás :) által tetemes költséget, és így kárt 
is okozott ó, vagy, való Templom épületünket; 
— melynek területe keletről, a' Papi udvar ' kőfal 
kerítésének nyugoti oldaláig — északról, a' kőfal 
kerítésnek uttza felőli színéig — nyugotról, a' 
szóban forgó épületnek vagy ó Templom falának 
nyugoti végéig — délről, a' kőfal kerítésnek al
só, vagy déli részéig terjedvén, tesz 184 '/2 П ölet, 
a' tőle külön, de hozzá közel álló Toronnyal 
együtt, a' balaton Füredi 'Sidó községnek örökre 
el és oda adunk ,,2000 — az az, kétezer ezüst fo
rintokért" 3 — az az, három valóságos értz ezüst 
értékű húszast számítván egy forintba, és, saját 
magának a' 'Sidóságnak kérésére, az Egyháznál 
megtartott Földesúri jog hiteléül, évenként, örök 
időkig, fizetendő , , 1 " az az, egy, valóságos Csá
szári Királyi, értz aranyért, ily egyezési, vagy 
szerződési pontok alatt: 

1. a' nevezett Sidóság tartozik most lefizetni — 
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a'minthogy valósággal le is fizetett ,,400 — az az, 
négyszáz ezüst forintokat. 

2. ugyan e' folyó \855dik év augustus hó' lső 
napjára — de minden kamat nélkül — köteles le 
fizetni ,,400 — az az, négyszáz pengő forintokat. 

3. ez után, augustus lső napjától számítva, min
den egy, egy külön év lefolyta alatt tartozik lefi
zetni a' 'Sidóság, nem többet, mint tsak ,,200 — az 
az, kétszáz pengő forintot, 's tsupán annak évi 
kamatát a' 12 pengő forintot — az azon föjül 
évenként jarandott kamatot pedig, az évről évre 
fönn maradandó összeghez, mint tőkéhez, tsatol-
ván kamatozás végett mind addig, míg a' ,,200 — 
pengő forintonkénti tőke, és a' 12 — pengőforin-
tonkénti kamat fizetése által, az egész összeg' ki
fizetése le nem telend. 

4. Ha a' 'Sidóság, a' kitűzött, bármelyik, határ
időre, az írt tőke 's kamatmennyiséget le nem fi
zetné: a' most letett, 's még addig is le fizetendett 
összeg, örökre 's minden vissza fizetési kötele
zettség nélkül az Egyháznál maradván, a' neve
zett épületek is, a' területtel, 's minden addig raj
ta tett építési beruházásokkal együtt, Egyházunk
nak vissza esend, és annak tsendes 's háboríthat-
lan birtokában maradand. 

5. Minden ezen eladással 's vevéssel együtt já
ró költségeket - - béllyeges ívek megvásárlását 
— százalék fizetést — ' s a bevallási terheket, a' 
vevő 'Sidóság viselendi. 

Mely e'képpen — költsönös beleegyezéssel -
tett szerződési pontokat, két egyenlő Példányban 
megírván, 's a' fönt körülírt épületeknek 's tér
nek el és által adása' hitelesítése tekintetéből -
a' balaton Füredi reformált összes Népség nevé
ben — aláírjuk mi, a balaton Füredi Reformált 
Egyház hites Elöljárói, úgymint: 
— úgy mi is, a' meg's által bizonyosságára, a' 'Si
dóság küldöttei 's meghatalmazottjai: u. m. 

Kelt, b. Füreden Május 30dikán 1855. 
Kiadta, 's az Egyház pe- Bertók Ferencz SK 
tsétjével megpetsételte Kurátor 
Somody Dániel mk Ns Somogyi Károly mk 
b. Füredi rendes Lelkész Ns Somogyi Pál bíró 
(pecsét) Varga Gábor mk 

Bedegi Jósef mk 
David Herschfeld 
Lichter Leopold mk 
Altstädter Sámuel 
Lébli Gábor mk 
Ignátz Neimond mk 
(pecsét) 

Hogy a' szerződésnek 2dik pontja szerént, a' 
mai alól írt napon és évben, a' balaton Füredi Re
formált Ekklésiának, a' tőle megvásárlóit ó Temp
lom árában, a' 'Sidó Község részéről nem több, 
mint négyszáz, az az, 400 ezüst forint, 's minden 
kamat nélkül fizettetett le: megismerjük balaton 
Füreden Augustus lső napján 1855dik évben 

David Herschfeld 
Salamon Altstädter 

Hogy a' mai alól írt napon 's évben, nem töb
bet, mint 200 pforint tőkét és annak évi kamatát 
12 pftot 's az első évre járt egy, az az, 1 valósá
gos Cs. K. aranyat fizettünk le a' BFüredi reform 

Ekklésiának a' tőle megvásárlott ó Templom árá
ban: aláírásunkal megismerjük Balaton Füreden 
Július 31 dikén 1856. 

David Herschfeld 
(alatta héber aláírás) 

Az ó Templom megvásárlása árában, hogy a' 
mai alól írt napon 's évben, a' Balaton Füredi 
helv. hitv. Egyháznak, nem többet, mint tsak 200 
pft és annak egy évi kamatát 12 pftot fizettünk — 
és szinte ezen második évre járt egy — 1 aranyat 
megadtuk — a' többi kamat a' még hátra levő tő
kéhez tsatoltatván, kamatozás végett: jelen alá 
írásunkkal megismerjük sőt bizonyítjuk. Balaton-
Füreden Augustus lső napján 1857 

David Herschfeld 
Salamon Altstädter 

A' mai alól írt napon és évben a' BFüredi re
form Egyháztól megvásárolt ó Templom árában 
hogy tőkét nem többet, mint 200 pftot 's tsak en
nek egy évi kamatát, 12 pftot és még a' harmadik 
évre járt 1 azaz, egy aranyat fizettük le — a' töb
bi kamat a' még hátra levő tőkéhez tsatoltatván 
— a' Szerződés értelme szerént — kamatozás vé
gett: jelen aláírásunkkal elismerjük 's bizonyít
juk BFüreden Augustus lső napján 1858. 

David Herschfeld 
Salamon Altstädter 

18. 

A TEMPLOM ÜLÉSRENDJE 

A' BalatonFüredi Reform. Templomban -
az 1863.dik év Július 20.dikán 

Jegyzőkönyvileg történt — székbeni ülések' 
elrendelése 

Alól írottak a templombeli üléseket következő 
módon rendeltük el — folyó I864dik év Januá-
rius bdik 's több következő napjain. 

Keletről férfiak első széke 
tettes Varga Lajos Úr / Somogyi Pál / idősb. So
mogyi Zsigmond / és fia Zsigmond / Varga A. 
Lajos / ifj. Bedegi József / Varga Sándor / Kuta-
si Péter / Pálfi Imre / Somogyi Péter / Vörös 
Dániel 

Keletről férfiak 2ik széke 
id. Bereczky Gábor / Róka Mihály / Marton Gá
bor / Kenyeres László / ifj. Bertók Gábor / Ber
tók Mihály s utólag / fia Ferencz / ifj. Horváth 
János / Somogyi Andr. János / F. Kenyeres Pál 
/őr . Gyenizs Gábor / Kutasy Pál / ifj. Gyenizs 
Imre / ifj. \^örös József 

Keletről férfiak 3ik széke 
Szabó Sándor / Bereczky Sándor / ifj. Bereczky 
Gábor / Somogyi Andr. Károly / t. Újhelyi Jó
zsef / ifj. Pálfy Pál / Vörös János / id. Vörös Jó
zsef / Róka Ferencz / Vass I. István / ifj. Gye
nizs Gábor / S. Bertók János / Bodn. Bereczky 
Imre / Bertók A. István / Vörös István 
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К. 4ik íérti szék 
Komáromi Sándor / Major József / Kenyeres 
Mózes / Újhelyi Gábor / Újhelyi András / Vörös 
László / Róka Sándor / Als. Kenyeres Pál / v. 
Újhelyi János / ö r i Ferencz / ifj. Marton Gábor 
/ Gyenizs Istv. Gábor / k. Csizmadia József / ör. 
Gyenizs István 

Keleti 5ik férfi szék 
K. Bertók Ferencz / Dómján Mihály / Sz. Bertók 
János / Róka István / Bocsor István / Varga 
Ádám / id. Bertók István / id. Bertók Sándor / 
id. Bertók József / Kenyeres Béni / t. Kenyeres 
Imre / Bertók Gábor / k. Szabó Péter / Kenyeres 
Dániel 

K. 6ik férfi szék 
Bagó György / fer. Kiss József / mikl. Bertók Pál 
/ Gyenizs Sámuel / id. Korpádi János / Nagy 
Péter / f. Szabó József / Kenyeres István / Ke
nyeres Imre / ifj. Bertók János / Pojányi Péter / 
ifj. Szabó István 

K. Tik férfi szék 
Bertók Péter / ifj. Bertók József / ifj. Bertók Sán
dor / ifj. Korpádi János / Csizmadia György / 
ifj. Gyenizs István / Kiss Pál / Kiss Dániel / 
Torma Ferencz / Tolnay János / Kovács József / 
id. Bernáth Pál / Csornai János / Vörös Gábor 

K. 8ik férfi szék 
Varga A. József / Csete Móz'es / Pálfy István / 
Sánta István / Vass György / id. Kenyeres Im
re / id. Berecz Imre / Varga István / Kook Ist
ván / Dómján József / Komáromi Gábor / Ke
nyeres Sándor / özv. Gyenizs Pál / ör. Szabó Ist
ván 

K. 9ik férfi szék 
Csajághi István / Dégi István / Kiss Sándor / 
Németh Sándor / Komjáti Pál id. / if. Komjáti 
Pál / Csepeli Péter / Komjáti Mihály / id. Cse
peli József / Dómján Pál / Bocsor János / Bodó 
Gábor / k. Horváth János 

K. lOik férfi szék 
Csordás László / Márkus János / Gyönge József 
/ Hamar József / Kiss János / Kovács Péter / 
Szerky János / Döm. Horváth József / Pojányi 
Gábor / Bors Péter / m. Újhelyi Sámuel / Né
meth István / Németh János / Bagó Mihály 

Nyugoti oldalon a torony előtt 
Mester emberek székje 

Nagy József / Moln. Kiss József / Nagy Károly 
/ észt. Farkas János / Bertók József / Bertók Pál 
/ Tobak Mihály (k.) / Újhelyi István / Horváth 
Pál / Horváth Dániel / Bernáth István / Csonka 
János / Szalay György / Kiss György / h. Komá
romi István / ör. Kiss Sámuel / Gáspár Imre / 
Baranyay József / Sujszt. Bertók Pál / Bernáth 
József / f. Vass József 

Torony alatti rövid székek nyugotról 
ör. Bedegi József / Vass János / id. Gyenizs Gá
bor / Gyenizs Ferencz 

Mesteremberek háta megetti szék 
Ujj János / Farkas György / Karácsony János / 
Ginter Sámuel / Csomay Gábor / Béni István / 
Horváth Péter 

Nyugoti lső férfi szék 
Varga Gábor / Újhelyi Dániel / Varga Lajos / 
Varga p. József / Sebestyén István / Somogyi 
And. Zsigmond / k. Somogyi Zsigmond / Siskey 
Gábor / Dómján Péter / Tóth István / Kutasy 
Imre / ör. Gyenizs Imre / Marton István 

Nyűg. 2ik férfi szék 
id. Somogyi Imre / Somogyi Lajos / Varga I. Jó
zsef / Komáromi Is tván / Samu Sándor / d. So
mogyi Gábor / nov. Szabó Péter / Csepeli János 
/ id. Horváth János / Újhelyi László / Varga Im
re / Tobak István / Somogyi László / Bedegi Pál 
/ ifj. Somogyi Imre 

Nyugoti 3ik férfi szék 
Újhelyi Károly / Siskey István / Tolnay István 
/ ifj. Somogyi Gábor / k. Újhelyi Imre / Tóth 
János / Kenyeres Gábor / Varga Zsigmond / To
bak Pál / ifj. Csepeli József / ifj. Újhelyi Dániel 
/ Somogyi Mihály / Somogyi Sándor / ifj. So
mogyi János 

Nyugoti 4ik férfi szék 
Kenyeres Péter / Dömötör Pál / Kenyeres József 
/ Horváth Gábor / Horváth m. János / Király 
Gábor / Tolnay Ferencz / f. Horváth József / 
Prépost Ádám / Kutasy György / ifj. Kutasy Im
re / Kenyeres János / k. Kenyeres József / Tol
nay József 

Nyugoti 5ik férfi szék 
Márkus Dániel / Tóth Ferencz / Finta István / 
Györfy Imre / Vigh József / Nóvák József / 
Tóth Mihály / Gyenizs Péter / b. Tobak János / 
Kiss Sámuel / Balázs József / m. Újhelyi Pál / 
Tálos József / Vigh János 

Nyugoti 6ik férfi szék 
Ángyán Ferencz / Györfy Jó'sef / Györfy Péter / 
Szabó Pál / Berecz Pál / Bagó József / Ihász Já
nos / Pintér József / Vajda Péter / 1. Szabó Ist
ván / f. Tobak János / Kiss posz. Vass József / 
Bodó József / Bajomi János 

Nyugoti lik férfi szék 
Tamás Mihály / Vass István / Vass Mihály / 
Diószeghi Dániel / Csepregi Imre / Kovács Ist
ván / Béni Gábor / Székeli Pál / K. Gyenizs Já
nos / 1. Gyenizs Gábor / 1. Nagy Ferencz 

Nyugoti női lső szék 
Lelkésznő és leányai / özv. Somogyi Károlyné / 
Varga Ádámné / Somogyi Pálné / Somogyi Zsig-
mondné / Varga Gáborné / Varga A. Lajosné / 
Somogyi Petemé / Pálfy Imréné 

Nyugoti női 2ik szék 
id. Bereczky Gáborné / id. Újhelyi Dánielné / 
köz. Varga Lajosné / Kutasy Imréné / ifj. Somo
gyi Gáborné / Bedegi Pálné / id. Somogyi Imré
né / ifj. Bereczky Gáborné / Andr. Somogyi Gá-
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borné / Üjhelyi Lászlóné / ifj. Somogyi Imréné / 
Újhelyi Károlyné / Siskey Gáborné / Vörös Dá-
nielné 

Nyugoti női 3ik szék 
f. Kenyeres Pálné / Dómján Péterné / Siskey Ist
vánná / ifj. Bertók Gáborné / Róka Ferenczné / 
Tóth Jánosne / id. Bertók Ferenczné / Kenyeres 
Lászlóné / Csepeli Józsefné / d. Somogyi Gábor
né / Újhelyi Péterné / Eöri Ferenczné / Tobak 
Istvánné / Király Gáborné / Somogyi A. Já
nosne 

Nyugoti női 4ik szék 
Somogyi Dánielné / f. Kenyeres Józsefné / Ke
nyeres Péterné / Horváth Gáborné / m. Kiss Jó
zsefné / Dömötör Pálné / özv. Kenyeres Gáborné 
/ id. Horváth Jánosne / Róka Sándorné / fel. 
Horváth Jánosne / f. Horváth Józsefné / Bocsor 
Istvánné / Somogyi Mózesné / Újhelyi Sándorné 
/ Kutasy Istvánné / k. Bertók Jánosne / Tolnay 
Ferenczné 

Nyugoti női 5ik szék 
ifj. Bertók Sándorné / Horváth Dánielné / Tóth 
Mihályné / ászt. Bertók Józsefné / ifj. Varga Jó
zsefné / Varga Ádámné / ifj. Somogyi Jánosne / 
Nagy Károlyné / Horváth Pálné / özv. Király 
Gáborné / Kenyeres Jánosne / Vigh Jánosne / 
Ángyán Józsefné / Csonka Jánosne / Tolnay Jó
zsefné 

Nyugoti 6ik női szék 
Vass Jánosne / Szabó Istvánné / id. Bedegi Jó
zsefné / özv. Újhelyi Sámuelné / Nagy Péterné / 
Bedegi Istvánné / id. Gyenizs Gáborné / id. Gye-
nizs Imréné / id. Gyenizs Ferenczné / id. Pálfy 
Pálné / özv. Kutasy Péterné / m. Újhelyi Pálné / 
Kenyeres Mózesné / Csizmadia Józsefné / Kuta
sy Péterné 

Nyugoti női lik szék 
k. Szabó Mihályné / Kutasy Györgyné / özv. Bo
csor Istvánné / Gáspár Józsefné / Csomay Já
nosne / ör. Vörös Istvánné / k. Bertók Pálné / 
Vajda Jánosne / id. Csepeli Jánosne / Vajda Pé
terné / Györéné / Györfy Józsefné / id. Tobak 
Pálné / özv. Horváth Pálné / Róka Istvánné / 
Kutasy Jánosne / Horváth Istvánné 

Nyugoti női 8ik szék 
Varga Antalné / id. özv. Somogyi Imréné / Var
ga Péterné 

Keleti női lső szék 
Varga P. Józsefné / Somogyi Lajosné / k. Somo
gyi Zsigmondné / Varga Jánosne / Varga Imré
né / Jádi Zsófia / ifj. Bedegi Józsefné / ifj. Kuta
sy Imréné / Sebestyén Istvánné / közép. Somo
gyi Zsigmondné / Róka Mihályné / Somogyi 
Sándorné / nov. Szabó Mihályné 

Keleti női 2ik szék 
özv. Somogyi Istvánné / Marton Istvánné / legif. 
Gyenizs Gáborné / ifj. Vörös Józsefné / Somogyi 
Mihálné / ifj. Gyenizs Imréné / ifj. Pálfy Pálné 
/ Bereczky Zsigmondné / nov. Szabó Péterné / 

h. ifj. Bertók Sándorné / bod. Bereczky Imréné / 
id. Marton Gáborné / bodn. Újhelyi Istvánné / 
Kutasy Pálné / Tóth Istvánné 

Keleti női 3ik szék 
ifj. Újhelyi Dánielné / Bertók Á. Istvánné / Ko
máromi Istvánné / Major Józsefné / Vörös Já
nosne / Vass Istvánné ifj. / Róka Jánosne / hen
tes Komáromi Istvánné / özv. Újhelyi Dánielné / 
Újhelyi Andrásné / Szalay Györgyné / Újhelyi 
Jánosne / ifj. Tobak Pálné / Szabó Sándorné / 
ifj. Kenyeres Gáborné / ifj. Vörös Istvánné 

Keleti 4ik női szék 
Vörös Adámné / als. Kenyeres Pálné / ifj. Bertók 
Józsefné / Marton Sándorné / Kook Istvánné / 
ifj. Marton Gáborné / Vörös Lászlóné / K. Bertók 
Ferenczné / Bertók Péterné / k. Szabó Péterné / 
id. Bertók Sándorné / Kenyeres Benjaminné / 
Farkas Jánosne / Bernáth Józsefné 

Keleti női 5ik szék 
k. Bertók Jánosne / Szalay Terézia / Gyenizs Jó
zsefné / f. Szabó Józsefné / Sánta Istvánné / t. 
Kenyeres Imréné / Kenyeres Dánielné / id. Ke
nyeres Imréné / Gyenizs Sámuelné / m. Újhelyi 
Pálné / Dómján Mihályné / Györfy Imréné / ifj. 
Gyenizs Istvánné / Bernáth Istvánné / mikl. Ber
tók Gáborné / dto. Bertók Pálné / ifj. Szabó Ist
vánné 

Keleti női 6ik szék 
ifj. Korpády Jánosne / ifj. Komjáti Pálné / Ke
nyeres Istvánné / Kenyeres Sándorné / Kovács 
Mihályné / Kiss Dánielné / Torma Ferenczné / t. 
Szabó Józsefné / Kovács Józsefné / Pojányi Pé
terné / Tolnay Jánosne / Újhelyi Józsefné / Ko
vács Pálné / k. Kenyeres Józsefné / Csizmadia 
Györgyné / Vajda Zsuzsanna / Vörös Gáborné / 
Somogyi Józsefné 

Keleti női Tik szék 
özv. Gölöncsér Jánosne / Tálos Józsefné / Kiss 
Imréné / Szabó Pálné / Kiss Györgyné / Kiss Sá
muelné / Csepeli Lajosné / d. Somogyi Imréné / 
Gyenizs Péterné / Tobak Jánosne / Vass György
né / Horváth Péterné / id. Korpádi Jánosne / id. 
Komjáti Pálné / b. Tobak Jánosne / fer Kiss Jó
zsefné / Csizmadia Pálné 

Keleti 8ik női szék 
d. Horváth Józsefné / Finta Istvánné / Ángyán 
Ferenczné / Baranyay Sámuelné / Berecz Pálné / 
Balázs Józsefné / L. Szabó Istvánné / Dégi Jó
zsefné / Bagó Györgyné / Komjáti Mihályné / 
Csepregi Józsefné / Csajághi Istvánné / Varga 
Istvánné / Dómján Józsefné / bodn. Bertók Pál
né / Csomay Gáborné 

Keleti 9ik női szék 
k. Tobak Mihályné / özv. Györfy Imréné / özv. 
Tamás Józsefné / özv. Bertók Jánosne / Németh 
Istvánné / Csepeli Péterné / id. Bertók Pálné / 
Bocsor Jánosne / k. Horváth Jánosne / Csordás 
Lászlóné / t. Csepeli Józsefné / Bodó Gáborné / 
Hamar Józsefné / ifj. Kiss Jánosne / Vincze Jó
zsefné / Gyenge Józsefné 
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Keleti női lOik szék 
Béni G á b o r n é / N ó v á k J ó z s e f n é / G y e n i z s J á n o s -
né / K a r á c s o n J á n o s n é / K o v á c s S á n d o r n é / Ujj 
J á n o s n é / 1. Vass I s t v á n n é / N é m e t h S á n d o r n é / 
Bagó J ó z s e f n é / Bagó M i h á l y n é / Vas s M i h á l y n é 
/ T a m á s M i h á l y n é / I h á s z J á n o s n é / Da l lo s J á 
n o s n é 

Keleti női Ilik szék 
M é s z á r o s Z s u z s a n n a / K o m á r o m i S á n d o r n é / 
M o l n á r F e r e n c z n é / N a g y F e r e n c z n é / özv . Kiss 
J á n o s n é / C s o r d á s J u l i á n n á / P o j á n y i J u l i á n n á / 
G a l a m b o s P é t e r n é / Bodó Józse fné / Béni Sá ra / 
S o m o g y i T h e r é z i a / Széke l i P é t e r n é / S z e r k y J á 
n o s n é / G in t e r S á m u e l n é 

Keleti női 12ik szék 
K o v á c s P é t e r n é / H o r d ó s F e r e n c z n é / G á s p á r Im-
r é n é / G y ö p ö s P é t e r n é / Balázs Lász lóné / Bog
ná r J u l i á n n á / F a r k a s G y ö r g y n é / Bodó P á l n é / 
ör. T a m á s J á n o s n é / N é m e t h Pá lné / Berecz Er-
z s é b e t h / f. özv. H o r v á t h I s t v á n n é / C s a j á g h i 
M i h á l y n é / Dömötö r I s t v á n n é / K o v á c s I s t v á n n é 

Keleti női 13ik szék 
T a m á s J ó z s e f n é / Be r tók M i k l ó s n é / P o j á n y i J ó -

1. SÖRÖS Pongrác: A tihanyi apátság története, II. In: 
A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. 
Szerk.: ERDÉLYI László (Budapest, 1911). 356. — 
ÉRI I. — KELEMEN M—NÉMETH P. TORMA L: 
Veszprém megye régészeti topográfiája. Veszprém 
megye. In: Magyarország régészeti topográfiája, 2. 
Szerk.: GEREVICH László (Budapest, 1969). 39. 

2. SÖRÖS op. cit. 827., 76. sz. oklevél. 
3. 1. sz. függelék. Az 1 —18. sz. alatt közölt függelék 

eredetije a Balatonfüredi Református Egyházközség 
irattárában található a templomépítési iratok között, 
az általunk közölt sorszámmegjelöléssel. Itt mondok 
köszönetet Petröcz Lászlónak, az egyházközség lel
készének, aki az iratokat rendelkezésemre bocsátot
ta, hogy e munkát elkészíthessem. Külön köszönetet 
mondok önzetlen segítségéért és hasznos taná
csaiért. 

4. 8 lap terjedelmű kimutatás az egyházközség irattá
rában. Továbbiakban: Kimutatás. 

5. „Templomot építtető Kurátor Nemes Somogyi Ká
roly Számadó Laistromja \826dik Esztendöbenn Ap
ril ekétől fogva." 20 lap terjedelmű, 1826—1832 kö
zött pontosan vezetett kimutatás a kiadásokról és 
bevételekről az egyházközség irattárában. Továb
biakban: Lajstrom . . . 

6. Vide: Kimutatás. 
7. 2. sz. függelék 
8. Vide: Lajstrom . . . 
9. ZOVANYI Jenő: Magyarországi protestáns egyház

történeti lexikon. 3. jav. és böv. kiadás. Szerk.: LA
DÁNYI Sándor (Budapest, 1977). 653. Tóth Ferenc 
1768. november 19-én született Vörösberényben, 
1844. szeptember 2-án hunyt el Pápán. 

10. Idem. 392—393. Márton István (Iszkaszentgyörgy, 
1760. november 23—1831. szeptember 21.) 1790-től a 
pápai ref. gimnázium rektora, melyet kollégiummá 
fejlesztett. 

11. Vide: Lajstrom . . . 
12. Kila: koronként változó két vagy több vékányi súly, 

zsefné / C s e p r e g i I m r é n é / özv . S z a b ó Pá lné / 
Kiss B e n j á m i n n é / Kiss G á b o r n é / B a r a n y a i J ó 
zsefné 

Jegyzetek 

1. a' mesteremberek széke mögött a' mesterlegények 
széke. 

2. mindenik karban a' két első szék a' gazdaemberek 
fiaié — az azok után valók a' szolgalegényeké. 

3. a' leányok három első széke a' gazdaemberek' leá
nyaié — az azok után valók a' szolgálóké 

Ezen e ' k é p p e n t ö r t é n t r e n d e l é s n e k p o n t o s m e g 
t a r t á s á r a 's m e g t a r t a t á s á r a , e z e n n e l a l á í r j u k Bala
ton F ü r e d e n F e b r u á r i u s 9 .d ikén 1864. az E g y h á z 
m o s t a n é lő P r e s b y t e r e i , ú g y m i n t : 

D ó m j á n Pé te r G o n d n o k / V a r g a G á b o r m k / Be-
deg i József m k / U jhe l i Dánie l m k / S e b e s t y é n 
I s t v á n sk / K ö z é p S o m o g y i Z s i g m o n d m k / Vö
rös Dán ie l m k / K u t a s i Pé t e r m k / Föl K e n y e 
res Pál m k / S i ske i G á b o r m k / Pálfi I m r e m k / 
ifj. H o r v á t h J á n o s m k / S o m o g y i Pé t e r m k / 
T ó t h I s t v á n m k . 

S o m o d y Dán ie l sk h e l y b e l i r e n d e s Lelkész , m i n t 
e l n ö k j e l e n t é s é b e n (az Ek lézs i a pecsé t j e ) 

pl. két pozsonyi mérő. Vide: BARTAL Antonius: 
Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hun
gáriáé (Lipsiae, 1901). 364. — SZAMOT A István— 
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13. A' Balaton Füredi Reformata Ekklésia újj templom
ja felszentelésének egyházi innepje, melyet tartott 
számos úri és köz rendű atyafiaknak jelenlétekbenn. 
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14. 4. sz. függelék. 
15. 3. sz. függelék. 
16. 10. sz. függelék. 
17. 12. sz. függelék. 
18. Vide: Lajstrom . . . 
19. 6. sz. függelék. 
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1848-ban kétfejű osztrák sas díszelgett a torony csú
csán, melynek a levételére a magyar honvédek fel
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lították. A sas azonos lehet veszprémi lakatos által 
készített jelvénnyel, mely aztán 1897-ig a templom 
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rém, 1846. január 5.) Vörösberényben kezdte meg 
iskoláit, majd Debrecenben és Jénában tanult, utá
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ső Városi Templomának Fundamentumköve' letéte
le' alkalmatosságával October' 3-dikán 1829 tartatott 
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ANDRÁS U Z S O K I 

DIE BAUGESCHICHTE UND SITZORDNUNG DER 
REFORMIERTEN KIRCHE IN BALATONFÜRED 

Die reformierte Kirche in Balatonfüred begann 
mann wegen der Ungeeignetheit des alten kleinen Bet
hauses im Frühjahr 1826 zu bauen, und die Arbeiten 
wurden im Sommer 1830 beendet. Die Geschichte des 
Baus was bis jetzt völlig unbekannt. Aufgrund der aus 
dem Archiv der Kirchengemeinde zum Vorschein ge
kommenen originalen Verträge, Rechnungen und ande
rer Schriftstücke ist es gelungen, den Vorgang der 
Bauarbeiten zu rekonstruieren. Die Beschaffung der 
Rohstoffe und die Anstellung der Meister und Fachar
beiter erfolgte mit aus Spenden eingeflossenem Geld 
und mit Krediten. Die reformierte Gläubigen, die 
Mitgliedern der Kirchengemeinde führten die Arbeit 
durch, welche von Kuratoren und Dekanen organi
siert und geleitet wurde. 

Ein Bauplan zu den Bauarbeiten blied nicht erhalten, 
der Planer ist nicht bekannt, aber es ist auch nicht 
wahrscheinlich, daß es überhaupt einen gab, da am 
Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunder ts die 
Kirchenbauarbeiten im allgemeinen aufgrund von 
Typenplänen erfolgten und man eine andere Kirche 
mehr oder weniger kopierte. 

Die Sitzordnung der Kirche trat 1864 in Kraft, und 
diese gibt namentlich an, wer auf welcher Bank saß. In 
der einen Hälfte der Kirche saßen die Männer, in der 
anderen Hälfte die Frauen. Die Jugendlichen wiederum 

saßen auf den Bänken auf der Empore. Es kann beo
bachtet werden, daß die Verteilung der Plätze durch die 
gesellschaftliche Stellung und die familiäre Zusammen
gehörigkeit bestimmt wurde, deren Tradition auch 
noch im 20. Jahrhundert lebte, wenn auch in sehr über
holter Form. 

Die Kirche hat einen rechteckigen Grundriß, steht in 
Nord—Süd-Richtung und ist ein die Traditionen des 
Zopfstils erhaltendes klassizistisches Gebäude, das 
einen stirnseitigen Turm mit Uhrensims besitzt. Sein 
Inneres ist ein 4 + 1 Gewölbefeld und Hängekuppel, 
seine Wand ist weiß gekalkt. An der Nord-, Süd- und 
Westseite befindet sich in Stockwerkhöhe drei Em
poren. 

Die zeitgenössische Einrichtung der Kirche wurde 
zwischen 1828 und 1830 im klassizistischen Stil ange
fertigt. Ihr Gottestisch ist zylindrisch, der dahinter 
befindliche Moses-Gestühl (Seelsorgerbank) erinnert an 
das alte Chorgestühl. Die Kanzel ist zusammen mit 
ihrem Schalleiter ein sehr prunkvolles Werk, eine 
Meisterleistung des Kunstgewerbes. Die Bänke sind von 
einfacher Ausführung, die beiden Gotteskästen haben 
die Form einer Zunftlade mit einer oben befindlichen 
Einwurföffnung. 

Die Beschreibung der Baugeschichte wird durch die 
Veröffentlichung von 18 Urkunden ergänzt und 
authentifiziert. 
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NAGY LASZLÔ 

A VESZPRÉMI TOBAKOK 

A veszprémi tobakcéh történetével dr. Nagy László 
még a harmincas években, mint a veszprémi múzeum 
igazgatója kezdett el foglalkozni. A tárgyi és irásos 
anyag gyűjtése mellett e tárgykörben folytatott tanul
mányokat Erdélyben és a Balkánon. Kutatásait, hosz-
szú szünet után, a hatvanas évek végén összegezte. A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei című soro
zat 10. kötetében (1971) jelent meg A veszprémi toba-
kok című tanulmányának első része, amely a mesterség 
leírását tartalmazza. E tanulmány bevezetésében jelzi 
a szerző a folytatást, amely a mesterség eredetéről, a 
céh megalakulásáról, szervezetéről, tevékenységéről, 
gazdasági szerepéről, a céh tagjairól, vagyoni hely
zetükről szólt volna, a veszprémi tobakházak általa 
megállapított topográfiáját követve. Terve 1978-ban 
bekövetkezett halála miatt nem válhatott teljesen va
lóra. A tanulmány II. és III. fejezetének nagy része 
szövegében elkészült ugyan, de maradtak megíratlan 
részek is, így: a céh szervezete, taglétszámának ala
kulása, a céh és a tobakmesterség további sorsa. Nem 
készültek el a függeléknek szánt kimutatások: a céh 
tisztségviselőinek névsora időrendben, a céh tagjai
nak jegyzéke, valamint a főként levéltári forrásokra 
utaló, bőségesnek ígérkező jegyzetanyag. A szerkesz
tőség mégis úgy döntött, hogy az elkészült szöveget 
ebben a nem teljesen befejezett formában is közli. A 
feltárt gazdag adatanyag segíti a további kutatásokat, 
és az itt közölt két fejezet plasztikus társadalmi hát
teret ad az I. részben közölt mesterségleíráshoz. A 
kutatónak leginkább a forrásokra való hivatkozások 
hiányozhatnak. Ezeket rekonstruálni azonban a kötet 
szerkesztőségének nem állt módjában. A II. és III. fe
jezetek forrásai a Megyei Levéltár és a Veszprémi 
Bakonyi Múzeum tobakcéhre vonatkozó iratanyaga 
(számadások, protokullunok stb.). Ezek leltári számait 
az I. rész jegyzetanyagából átvettük. 

A szövegben közölt idézetek helyesírásával kap
csolatban megjegyezzük, hogy ezek az eredeti okirat 
helyesírását követik mind az egyes hangok jelölésé
ben, mind a nagybetűk sokszor következetlen haszná
latában, mind a szóösszetételek, igekötők egybe- vagy 
különírásában. 

Sze/keszfóség 

II. A CÉH 

1. Megalakulás, szervezet, taglétszám 

A mesterség török eredetén kívül egyéb köz
vetett adat is bizonyítja, hogy a hódoltság korá
ban jó néhány tobak dolgozhatott már Veszprém
ben. A XVII. század végén, feltehetőleg a 80-as 
és 90-es évek fordulóján, amikor 8 mester ,,Artis 
Alutariae vulgo tobak dictae Magistr i" céhprivi
légiumért és articulusaik megerősítéséért folya
modik, 6 idős, legalábbis javakorabeli mesternek 

valószínűsíthető. Koppány Márton 1692-ben sze
repel utoljára az iratokban, Nevery András 1693-
ban, Zöld (,,Ződ") Márton 1697-ben, Kulcsár 
(,,Kucsár") Mihály és Szentgyörgyi (,,Szent Györ
gyi") Mihály 1702-ben, Tóth („alias Bedegy") 
János 1708-ban. Csupán Koppány Tobak György 
él 1722-ig és Pálííy Miklós neve fordul elő még 
1724-ben is. 

A kérelmezés idején némi vagyonnal is ren
delkezhettek, különben nem vállalhatták volna a 
privilégium tekintélyes taxáját és a megszer
zésével járó különböző költségeket. Arról egye
lőre nincs tudomásunk, hogy megalakulásuk 
előtt céhen kívül dolgozhattak-e, vagy milyen 
rokon (varga, tímár) iparágakat űző mesterekkel 
voltak közös céhben, esetleg filialiskent melyik 
város céhébe tartoztak. 

I. Lipót 1692. március 1-én írta alá Bécsben a 
veszprémi tobakcéh privilégiumát és a benne 
foglalt artikulusokat. Pápa városában történt 
kihirdetése után, ugyanezen év május 12-én adta 
ki az érdekelteknek a két, idősebb és fiatalabb 
Babocsai Ferenc veszprémi fő- meg alkapitány. 
1703-ban Széchenyi Pál kalocsai érsek is megerő
sítette. 

A korabeli céhokmányokra jellemző díszes 
kiállítású, arany, zöld, piros, barna és fekete 
betűkkel fehér pergamenlapokra írt és bőrbe 
kötött, császári címerrel ékes kiváltságlevél 
1807-ig lehetett a céh birtokában. 1807-ben az 
1805-ös rendeletre kénytelen volt beszolgáltatni 
a városi magisztrátuson és a vármegyén keresz
tül a helytartótanácsnak. Mivel másfél évtizeden 
át hiába várt helyette mást, az 1813-ban /. Ferenc 
által kiadott egységes szabályzathoz nem jut
hatott hozzá, 1821-ben a céh jegyzője, ifj. Halasy 
József által arra kér te a magisztrátust, hogy 
„Leveles Házában" őrzött, nyilván még az 1692-
es eredetiről 1762-ben készített „valóságos má-
solat"-ról adjon hiteles kópiát. Ezt kívánta addig, 
míg újabb artikulusokat nyer, továbbra is hasz
nálni. Meg is kapta még ugyanezen év december 
21-én Treuer József városbíró és Csirke János 
ügyvéd, hites jegyző aláírásával, az ősi okmány 
szövegével megegyező, csupán a korabeli nyelv
használat szerint némileg módosított formában. 
Az 1692-es privilégiummal és rendtartással élt 
tehát még 1821 után is. 

Egyelőre nem sikerült megnyugtatóan kikutat
ni, hogy a veszprémi tobakcéh artikulusai hon
nan eredtek. Talán csak a céhlevelek országos 
arányú összehasonlításával lehet majd tisztázni a 
kérdést. Annyi mindenesetre már most is meg-
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állapítható, hogy XVI. és XVII. század eleji 
Veszprém megyei céhlevelekre vezethetők visz-
sza. Nagyon sok vonatkozásban, főként az art i-
kulusok tárgyának sorrendjében, helyenkint fo
galmazásukban is megegyeznek a pápai csapók
nak a XVI. századi háborúságok idején elveszett 
és 1608-Ьад rekonstruált, majd megerősített arti-
kulusaival; még inkább a veszprémi csapók való
színűleg szintén a XVII. század elejéről való 
rendtartásával, amelyet 1640-ben ugyancsak a 
pápai csapók vettek át. Az 1692-es veszprémi 
tobakcéhszabályzat ezek ismeretében készülhe
tett, de tekintettel arra, hogy az előzőktől főként 
több, vallási vonatkozású artikulusával tér el, 
feltehető, hogy a XVII. század végére mindin
kább erősödő ellenreformáció ideológiájának 
érvényesítése érdekében, nem mint korábban, 
városi deák vagy fiskális, nótárius, hanem a püs
pöki székhely valamelyik papja írhatta vagy leg
alábbis szerkeszthette. 

Az 1692-es artikulusok alapján készítette el a 
céh legényei ,,Kis Társaságának" rendtartását, és 
csupán a legények érdekeit védő, kötelességeiket 
megszabó artikulusokkal egészítette ki. 1767. 
január 16-án adta át — zárószövege szerint — a 
céhmester néhány tekintélyesebb mester és „jám
bor ifjú" jelenlétében a társaság dékánjának. 
A céhláda megőrizte számunkra e legényartiku-
lusok egy évszám és zárószöveg nélküli, eléggé 
hevenyészetten írt példányát, amelyet Horváth 
Ferenc céhnotárius, valószínűleg 1819 és 1820 
között másolt. 

Az 1692-es veszprémi artikulusok jelentőségé
re mutat, hogy több város és helység tobaksága 
is átvette. Minden valószínűség szerint ez lehe
tett alapja a székesfehérváriak 1694-ben kapott 
rendtartásának, és nem kétséges, hogy a veszp
rémi artikulusok szolgáltak mintául a szentendrei 
rác tobakok 1698-as céhlevelének. Három arti-
kulusának módosításától el tekintve szó szerint 
megegyezik a veszprémivel. 1692-ben rendtar
tásukat adták kölcsön a veszprémiek 1701-ben 
a pápai tobakoknak is. Ezt erősíthette meg 1702-
ben Esterházy Antal. 

2. Pénzgazdálkodás 

Mielőtt a tobakcéh tagjai a választás után — ál
talános céhszokás szerint — az új céhmester házá
ba vitték volna a céhládát, a ,,láda hozás", ,,láda 
késérés" előtt megállapították, hogy mennyi 
benne ,,az előző évről megmaradott pénz". „Mi
dőn az Fülöp Józsefhez hozta az Ché az céhládát 
volt benne . . .", ,,láda hozásra jővén volt az lá
dába . . ." olvassuk az 1780., ill. az 1794. évi 
számadásban. E maradvány helyességét a lelépő 
céhmester ugyanakkor benyújtott számadásában 
a bevétel (perceptio) és a kiadás (erogatio) sum
máinak egybevetése alapján igazolta. 

a) Jövedelem 

Az egyes jövedelmi források a számadások 
bevétel rovatain szereplő tételekből nem minden 
esetben állapíthatók meg. Az ilyen elég gyakran, 

még 1840-ben is előforduló általános megjelö
lések mint: ekkor és ekkor ,,jött az Czéh ládá
jába", „jövedelem jött bé", semmit sem árulnak 
el a feltüntetett összeg eredetéről. Vannak emel
lett bőven olyan tételek is, amelyek csak részben 
utalnak a jövedelmi forrásokra. Különösen a 
céhtagok adósságainak törlesztésével kapcsolatos 
befizetések hagynak bizonytalanságban az adós
ság eredetéről. Az efféle tételekből mint egysze
rűen „adósság", „restantia", „rigi adósság", x, y 
,,uram hozott", „megint hozott", „megatta", „jött 
bé elmaradásér" nem tűnik ki, hogy milyen adós
ságról van szó. Amikor megjelölik az adósság 
forrását, ez többnyire pénzbüntetésből ered. Az 
1821. évi számadásban olvassuk pl. „Jött bé 
büntetésből elmaradott adósság". De ugyanígy 
vonatkozhatik a befizetett restancia, mint a céh 
jegyzőkönyveiből kitűnik, az artikulusokban 
megszabott különböző egyéb taxákra is. (És van
nak bőven esetek, amikor csak a befizető nevét 
jelölik meg a jövedelem forrásaként, de hogy 
milyen címen fizette be, azt már nem tartják 
szükségesnek feltüntetni.) 

A veszprémi tobakcéh számadásait tehát ko
rántsem jellemzi a pontos és következetes fogal
mazás. Nemcsak ezért, mert er re nótáriusaik 
vagy a többnyire analfabéta mestereik nem is 
lettek volna képesek, de mert ilyen igényük nem
hogy nekik, de úgy látszik, számadásaik ellenőr
zésével megbízott céhbiztosaiknak sem volt. A 
fősúlyt a bevételi és kiadási tételek összegeinek 
feltüntetésére helyezték, az akkor egyébként 
köztudott források pontos megjelölését már nem 
tartották lényegesnek, azt a nótárius a protokol-
lumokban, ha módja volt rá, esetről esetre úgyis 
feljegyezte. A mai bizonylati rendszert annak 
idején, úgy látszik, a jegyzőkönyvi bejegyzések 
helyettesíthették, a számadások ezek alapján ké
szülhettek. Ezért a céh jövedelmének forrásairól 
csak a számadások tételeinek és a céhjegyző
könyvek kiegészítő adatainak egybevetéséből 
alkothatunk többé-kevésbé hiteles képet. 

A számadások szerint a veszprémi tobakcéh 
jövedelmének zöme a céhtagok olyan fizetési 
kötelezettségeiből származott, amelyeket jórészt 
artikulusai szabályoztak, és amelyek nagyjából 
minden korabeli céhben azonosak voltak. A 
veszprémi tobakcéh jövedelmének fő forrásai is: 
az inasszegődtetés, szabadítás, a legényszegőd-
tetés, szabadulás, a társpoháradás, a remekelés, 
remekvizsgálat, a céhbe állás, a kántorpénz, a 
táblajárás és a szolgálómesterség megváltásának 
taxái. De fizetnie kellett a céhtagnak a ládába a 
„kuntsaftokért", vagyis különböző bizonyítvá
nyok kiállításáért, ahogy a számadásokban elég 
gyakran olvassuk: „Kuntsaft váltságér" (1819, 
1821, 1823, 1826, 1834) vagy „kuntsaft váltásér" 
(1831, 1837) is. 

Az egyik leggyakrabban előforduló jövedelmi 
forrás a tobakcéh számadásaiban is a „büntető 
pénz". A céhszabályok megsértéséért minden 
esetben, kivéve az egy-két pint borban meg
állapított bírságot, a vétség súlyához mért pénz
büntetés járt. E büntetés alól még maga a céh
mester sem mentesült. Sőt a céh elöljáróinak 
vétsége, akiknek jó példával kellett volna elöl-
járniuk, súlyosabban esett a latba, mint az egy-
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szerű céhtagokénak. A protokollumok tele van
nak a legkülönbözőbb vétségekért kiszabott 
pénzbüntetések gondos, sokszor egészen rész
letes feljegyzéseivel. Az 1823-ban felfektetett 
,,Lajstrom"-ban, amelyet 1840-ig vezettek, 32 
mester befizetett pénzeinek, ill. tartozásainak 
túlnyomó többsége pénzbüntetéssel kapcsolatos. 

149 esetből 46 vallási kötelességek és jámbor 
magatartás elleni vétség: miséről, , ,proseciórul" 
(precesszióról), temetésről való elmaradás, el-
késés, korai távozás, ünnepnap végzett munka és 
káromkodás miatt történt; 62 különböző botrán
koztató viselkedésért és bűntettért; goromba
ságért, ,,huncfutolásér", trágár szitkozódásért, 
durva tréfákért, veszekedésért, verekedésért , 
részegeskedésért, rágalmazásért, lopásért; 41 a 
szervezeti élet és a termelőmunka szabályainak 
megsértéséért: gyűlésről való elmaradásért, a 
gyűlés otthagyásáért, kézfogás nélküli távo
zásért, a céhügyek kibeszéléséért, napszámos, 
inas, legény ok nélküli elbocsátásáért, munkaerő
csábításért, a céh mázsájának, zászlajának vissza
tartásáért, olyan termékek eladásáért, amelynek 
értékesítése szerződésileg a céhet illette, végül 
a céhen kívül dolgozó bőrkereskedőknek és him-
pelléreknek végzett munkáért. 

Viszonylag legenyhébben a vallásos köteles
ségek elleni vétségeket bírságolták: 25 esetből 
egy ízben 15, és három ízben 30 krajcárral, hu
szonegy ízben ebben a vonatkozásban legmaga
sabb 1 Ft-tal. Sokkal nagyobb bírságot róttak ki 
az igen gyakori és a növekvő pénzbírságok el
lenére sem csökkenő káromkodásokért . A külö
nösebb, súlyosabb esetekben nem volt ritka a 
2 és a 4 Ft, egy-egy ízben a 6, sőt a 8 Ft. Ugyan
ilyen keményen büntették a botránkoztató visel
kedést, legtöbbjüket 2 Ft-tal, elég sokszor 4 Ft-
tal, egy alkalommal 6 Ft-tal is. Enyhébben bírál
ták el a szervezeti élet és a termelőmunka szabá
lyainak megsértését. Voltak esetek, hogy csak 
15, 21 és 30 krajcárral büntettek. Kivéve a céhen 
kívüli bőrkészítőknek végzett munkát, 15 ilyen 
esetben csak hatszor szabtak ki 1 és 2 Ft bírságot, 
egyébként 4—6, sőt 15, 33, 40 és 50 Ft-ot. 

Többnyire céhtagoktól származó jövedelmi 
források a különböző bizonyítványok: szabaduló-
és mesterlevelek, ,,kuntsaftok" kiállításáért be
folyt pénzek is. Ilyen céhleveleket, mint hatóság
nak, a céhnek volt jogában kiadni, pecsétjével 
hitelesíteni. Egyik leggyakrabban szereplő tétel 
a számadások bevételi rovataiban a „Petsétü-
lésért", ,,levél pötsétülésért", , ,Atestatumér", 
„Atestatum petsétülésér" befolyt jövedelem is. 
De nemcsak a saját tagjaitól, a már kilépettektől 
és elköltözöttektől is jutott ily módon (pl. „Győr-
bül") a céh időnként jövedelemhez. 

Volt olyan jövedelmi forrás, amelyhez közös 
tulajdont képező felszerelési tárgyak használatá
val, bérbeadásával jutott a céh. Ilyen mindenek
előtt a „mázsabér", a céh mázsájának bérbe
adásáért kapott pénz, amely „jövedelem má-
zsáér", „jött bé a mázsáér", „Mázsabér jött bé" 
megjelölésekkel szerepel a számadásokban, és — 
amint a jegyzőkönyvekben több ízben olvassuk 
— ha valakinél a megszabott időn túl maradt 
„hált a mázsa": ugyancsak büntetést is fizetett a 
béren kívül. 

Nem világlik ki pontosan, de feltehető, hogy 
idegeneknek is bérbe adták a céh mázsáját, akár
csak temetésre a Szt. Mihály lovát. Erre utalnak 
a számadások megfelelő rovataiban „temetésér 
jött bé", „Szenmihál lováér jött bé" bejegyzések. 
Valószínű tehát, hogy nemcsak a Szt. Mihály lo
vát adták bérbe, de elvállalták idegen halottak 
temetésének lebonyolítását és ebből is volt jöve
delmük. 

A kiadási rovatok több olyan tétele, amelyek 
szerint a tobakmesterek temetésekor a céhnek 
„koporsóra és másra is" (1797) volt költsége, arra 
mutat, hogy elhunyt tagjait a céh többnyire saját 
halottjainak tekintette. Ha ez utóbbi két bérbe
adásból, illetve szolgáltatásból származó jövede
lemforrástól eltekintünk, amelyek egyébként sem 
tesznek ki a számadásokban jelentékenyebb sum
mát, megállapítható, hogy a jövedelem java ré
szét a céhtagok fizették be a ládába, és koránt
sem a termelés vagy értékesítés közös megszer
vezéséből eredő haszon eredménye. 

Három ízben fordul elő csupán, hogy a veszp
rémi tobakcéh termékek értékesítésének közös 
megszervezésével próbált jövedelemhez jutni. 
Éppen a már említett céhen kívül dolgozó bőrö
sök révén, akik mint az 1798., 1815. és 1826. évi 
számadás megfelelő tételei bizonyítják, nyers
bőröket adtak el a céhnek, meg kész bőröket vá
sároltak tőle. Egy pápai, céhen kívüli (zsidó) 
bőrös árendába vette a céhtől a birkabőrökről 
levágott lábakat. Ügy látszik, a céh nemcsak 
pénzbüntetéssel, hanem ilyen módon is igyeke
zett távol tartani tagjait a monopóliumát veszé
lyeztető konkurensektől . E törekvése azonban, 
mint a pénzbüntetések növekedése mutatja, a 
céhtagok vonatkozásában nemigen sikerült. De 
nemigen volt ínyükre a szerződő partnereknek 
sem. „A birkaláb árendás" az 1826-os számadás 
szerint „Nem jelent meg a kontraktus szerént", 
ezért a céhnek meg kellett elégednie azzal, hogy 
,,az foglalója az Czéhnél maratt". Nyilván ő is 
jobb üzletet remélt a céhtagokkal ápolt közvet
len kapcsolatból, mint a céhhel kötött szerző
désből. 

Minthogy csak az 1787—1840-ig terjedő idő
szakból maradtak ránk számadások — e fél év
századból is csupán 25 évről (hiányzik vagy 
töredékes az 1788., 1789., 1793., 1795—1797., 
1799., 1801—1802., 1804., 1806—1809., 1811— 
1812., 1814., 1816—1818., 1820., 1824., 1827— 
1830., 1835—1836. évi) — igen fogyatékos képet 
adhatunk csak az ismertetett jövedelmi források
ból származó pénzvagyon alakulásáról. Eszerint 
az évi jövedelem a XVIII . század végén négy 
számadásban (1787., 1790., 1792., 1794.) 20 és 
30 Ft között ingadozik, csak 1794-ben lesz 31 Ft. 
1791-ben egy 72 Ft-os céhbeállási taxa 80 Ft-ra, 
1798-ban a szentgróti bőrkereskedőktől kapott 
bőr ára: 54 Ft, 74 Ft-ra emeli. A XIX. században, 
egy-két évi visszaeséstől eltekintve, növekvő 
tendenciát mutat a jövedelem. Tizenkilenc szám
adás közül csupán háromban (1803., 1805., 1813.) 
van 20 Ft körül, egyben (1819.) 78 Ft, ötben 
(1800., 1815., 1821., 1823., 1831.) 138 és 152 Ft 
között mozog, nyolcban (1810., 1822., 1825— 
1826., 1832—1834., 1837.) 202 és 208 Ft között, 
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míg végül az utolsó kettőben (1839., 1840.) 356, 
ill. 441 Ft-ot ér el. 

b) Gazdálkodás a jövedelemmel. Költségek 

Akárcsak a bevételi oldalak jövedelemforrásai, 
a kiadási rovatokon levő költségfajták sem kü
lönböztethetők meg minden esetben pontosan. 
Az ilyen elég gyakran szereplő, általános vonat
kozású tételek, mint: ,,Kiment", ,,Költség vol t" 
semmit sem árulnak el arról, hogy a feltüntetett 
összeget mire fordították. 

Igen sokszor csak az alkalmat jelölik meg, 
amely a költséget okozta. ,,Költség vol t" — mint 
olvassuk — ,,láda késésekor", ,,számadáskor", 
„szabadulás alkalmatosságával", ,,legény szegőt-
tetéskor", ,,midőn az remeknek való bőröket vá
lasztották", , ,remekbemutatáskor", ,.céhben ál
láskor", amikor ,,a céh együtt volt" több ízben, 
amikor ,,az Czéh dolgaiban jártak az vármegyé
be sok ízben", ,,midőn az Czéh kontraktust tett 
az Zsidókkal", „midőn az Zsidókkal megegyez
tek", ,,Te Deum Laudámuskor". 

Valószínű, hogy a legtöbb ilyen alkalom jó 
ürügy volt az evésre, ivásra, áldomásra és a fenti 
„költségek" is főként ezt a célt szolgálhatták. 
Hiszen más, azonos esetekben pontosan meg
írják, hogy „áldomásra elkölt", „szabaduláskor 
költség volt borra, cipóra, perecre", „láda késé
réskor kenyérre, borra", „legények szegőttetése 
alkalmatosságán kenyérre, borra, húsra", az 
czéh együtt volt, volt költség kenyérre, borra." 

Mint a legtöbb korabeli céh, a veszprémi toba-
koké is jövedelme jelentős részét költötte ételre
italra, „lakozásra". Ebben a céhtagok nem láttak 
semmi kivetnivalót. Hiszen, mint láttuk, jórészt 
saját befizetett pénzeikről volt szó, amellyel, 
úgy vélték, tehetnek azt, amit akarnak. Ha tehát 
epjtj°n megkívánták és meg volt rá a jó alkalom 
meg a mód is, éppúgy megették és megitták, 
mint ahogyan közösen fogyasztották el az arti-
kulusaikban kötelezően előírt mesterebédeket, 
kis és nagy „fölöstökömöket", vagy a büntetés
ként is kiszabott egy vagy több pint borokat. 

A tobakcéh 26 számadása közül 18-ban jól 
kimutatható, hogy a költségek átlag 69% -t, tehát 
valamivel több mint 2/3-át fordították evésre és 
ivásra, lakmározásra. Voltak évek, amikor ennél 
is többet. így 1797-ben 28 Ft költségből 20, 1819-
ben 70-ből 74, 1821-ben 69-ből 60, 1822-ben 149-
ből 113, 1823-ban 128-ból 122 és 1832-ben 153-ból 
140 Ft-ot! 

Egyébként, ha ivásra és „lakozásra" valami 
oknál fogva nem volt elegendő alkalmuk vagy 
kedvük, nem költötték el az erre szánt pénzt más 
„hasznosabb" dologra, jobb ivási és evési alkal
mak reményében inkább átvitték, mint marad
ványt, a következő évre. így növelték meg az 
1821-ben ételre-italra elköltött 60 Ft-ot 50, illetve 
53 Ft megspórolásával 1822-ben 113 Ft-ra, a kö
vetkező évben 122-re és átmeneti visszaesés után 
1832-ben 140 Ft-ra. 

Jóllehet a céh 25-ik artikulusa meglehetősen 
nagy igényt támaszt a céhbe álló mesterebédjé
vel szemben („legyen jól elkészítve tehénhúsból, 
fölt és sült malacokbul, ludakbul, kappanyokbul, 

potykakbul, amellett mentül jobb bort talál az 
városban olyant vigyen elegendőt. Musikási is 
legyenek"), nem kell arra gondolnunk, hogy 
valahányszor a számadások költségrovata „lako
zásra", „lakozás alkalmatosságára", mulatságra, 
főképpen pedig a céh együttlétére utal, mindig 
ilyen mesterebédarányú ünnepi „lakozást" ren
deztek volna. A mesterebéd megváltásának 30 
Ft-os taxája, ha az ételre, italra fordított leg
nagyobb évi költséget, az 1832. évi 140 Ft-ot 
számítjuk, ugyan közel 5 mesterebédre lett volna 
elegendő, ha azonban az évi átlagot kalkuláljuk, 
ami kb. 60 Ft-ot tesz ki évenkint, csak kettőre. 
De még erre sem igen gondolhatunk, hiszen a 
legtöbb esetben, amikor a költségeknél meg
nevezik az ételt, túlnyomó többségben csak a 
kenyér, a cipó, és a hús szerepel, ritkábban a pe
rec („perces"), a zsömle, a „virstli", a hering, a 
sajt és a méz; a „pecsenye" (1786) és a „lúdhús" 
(1826) csak egy-egy ízben. Az italok közül majd
nem mindig a bor, utána a pálinka, egyszer-két
szer a „meleg bor" és a sör. Persze, hogy a sok 
általánosító fogalmazás vagy a „hús" gyűjtőnév 
mit takar, nem tudhatjuk. A megnevezett étel-
és italfajták azonban arra mutatnak, hogy a sok 
alkalom zöme inkább sok kis alkalmat jelenthe
tett. Java részük egyfajta poharazgatásnak in
dult. E poharazgatások azonban könnyen italo
zássá, dáridóvá, duhajkodássá fajultak, amikor a 
protokollumokból és egyéb jegyzetfoszlányokból 
jól ismert káromkodások, durva szitkozódások és 
verekedések is megestek, és ez aztán ugyancsak 
megnövelhette a „Bötsületes Nemes Tobak Céh" 
költségeit, de mindjárt ott a helyszínen kiszabott 
pénzbüntetésekkel módot adott a költségek fede
zésére is. 

Ha jelentős összegeket költött is a céh ételre, 
italra, mulatozásokra, futotta még a maradék 
jövedelemből egyéb, néha valóban lényeges, 
nemegyszer létfontosságú költségekre is. így el
sősorban azokra, amelyek a céh tagjainak és 
mesterségüknek érdekvédelmét szolgálták. 

A számadások kiadási rovataiban elég gyak
ran találkozunk ilyen tételekkel, mint: „instan-
tiáér", „instantia írattatásér füzettünk", „limi-
tatio investigálásér attunk", „hogy az Czéh dol
gaiban járván az Vármegyébe volt költség sok 
ízben", „levélíratásér", „azon levélér, amelyet 
az városházáiul kaptunk" stb. A tanácsadó és le
vélíró ügyvédek nem kis pénzébe kerültek a 
céhnek, különösen olyan esetekben, amikor azok 
ellen a vármegyei limitációk ellen kellett protes
tálnia, amelyek véleményük szerint igen ala
csonyra szabták meg termékeik árát. Egy-egy 
ilyen kötelező erejű megyei árszabás, ha nem 
sikerült módosíttatni, igen komolyan veszélyez
tethette nemcsak a céh tagjainak keresetét, de 
magát a céhes mesterséget is. 

Ugyanilyen veszélyekkel fenyegette a céhbeli 
tobakmestereket a céhen kívüli bőrösök tevé
kenysége. Miután nem sikerült megegyezni ve
lük, a számukra dolgozó céhtagok megbírságo
lása sem járt eredménnyel, szintén a vármegyé
hez fordulnak panaszaikkal, és ennek alátámasz
tása érdekében a helybeli, majd a székesfehér
vári tobakcéhet is megkeresik levelükkel. 

Nem kis fáradságába és pénzébe kerülhettek a 
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céhnek szervezeti működésének alapokmányai, 
a kiváltságait is tartalmazó céhszabályzatok. Er
re vonatkoznak a ,,Céhnek költsége volt arti-
kulusér", , ,Artikulusér fizettünk" kiadási téte
leik. 

A veszprémi tobakok gyakorlati emberek vol
tak. Értékesítési gondjaik és gyakori instanciá-
zásaik alkalmával nemegyszer tapasztalhatták, 
hogy hasznos dolog a hatalmasokkal jóba lenni, 
de talán még célravezetőbb azok számukra köny-
nyebben hozzáférhető szolgáival. Ennek érdeké
ben sem sajnálták a költséget. Nyilván így kerül
hetett 1833-ban számadásuk kiadási rovatába az 
az összeg, amit ,,az hajdúknak", valószínűleg a 
megyei hajdúknak adtak. Bizonyára ilyen meg
gondolásból állapítottak meg a káptalani és püs
pöki uraság által kiküldött, felügyeletükkel és 
számadásaik ellenőrzésével megbízott komisszá-
riusaik részére, akik többnyire e papi uradalmak 
kasznárai, számvevői voltak, 1826-tól 2 Ft-ot, 
majd 1833-ban 2 Ft és 30 kr-t. Számadásaik ki
adási rovatába be is jegyezték, ,,T. Komiszárus 
úrnak fáradságáér". Ez a tétel aztán nyomon kö
vethető egészen 1837-ig. 

Talán ugyanilyen szándékkal ad pénzt a céh 
már 1798-ban a veszprémi nagyprépost kulcsár
jának, aki szintén nem kis befolyással rendel
kezhetett azon a káptalani birtokon, amelyen 
tagjaik házai, műhelyei és kertjei voltak. Ezt a 
kiadást is feltüntetik a számadásban, persze a 
szolgálat megjelölése nélkül ,,azon napon kifü-
zettük N Prépost kultsárját". 

A maguk módján tehát ők is megadták a csá
szárnak, ami a császáré, és ha arra került a sor, 
az istennek is, ami az istené. Céhük számadásai
nak költség rovatai szerint nem jelentéktelen 
pénzeket juttattak évről évre — bár korántsem 
annyit, mint az italozásra és , ,lakozásra" — ,,az 
papnak misére", éspedig: „Kántor misére", „Pat
rónus misére", ,,Szt. Imre herceg napján misére", 
„öreg (nagy) misére", „misékre az holtakér", 
„űrnapján", „úrnap oktávján", „úrnapi prosec-
cióra"; volt rá eset, hogy más alkalommal „há
rom napi proseccióra" is, „búzaszenteléskor", 
„keresztjáró héten". És amikor más kegyes ado
mányokért is kopogtattak a céhmester ajtaján, 
1832-ben adtak ők „az piaristák temploma építé
sére", 1834-ben „az barátoknak" és „az apátzák 
számára" is. 

Segítette a céh az elemi csapásokkal sújtott 
szegényeket is. Több ízben adott közvetlenül a 
tűzkárosultaknak: „egy égettnek", „két égett 
embernek", 1825-ben és 1837-ben általában az 
„égetteknek", 1840-ben „Baja város égettyeinek" 
és 1834-ben a „Visz miatt kárval lot taknak". 

Halottait többnyire a céh halottainak tekintet
te. Fennmaradt számadásaikban ilyen bejegy
zéseket találunk „Vati Mihálnak koporsójára", 
„Babonics János koporsójára". 

Gondoskodnia kellett a céhnek a céhélet 
requisitumainak, felszerelésének beszerzéséről, 
karbantartásáról, az adminisztráció eszközeinek 
megvásárlásáról és pótlásáról is. Erre utalnak az 
ilyen kiadási tételek, mint: „Az Czéh egy pár 
Szt. Mihál lovat tsináltatott (1800)" vagy „Szent-
mihál lováér füzettünk", „Két Szenmihál lova 
tsinálás", „Czéh korsajáér" (1815), „Aszló repa-

ráció", „Aszló behúzásér", „attunk szövétnye-
gér", „szíjra szövétnyekhez", „gyertya tsinálta-
tásra", „spanor viasra" (spanyol viaszra), „papi
rosra", „tentára". 

A céh rituáléeszközeit körmenet, temetés, láda
kísérés alkalmával általában maguk a mesterek 
vagy a legények vitték. A kiadási rovatok téte
lei azonban arról tanúskodnak, hogy nem egy 
esetben napszámosokkal hordoztatták, legalábbis 
a zászlót és a szövétneket. Ezért is fizetett a céh 
„az zászló vivőnek", „a zászló hordozónak", 
„szövétnek vivőknek". 

Munkabérre egyébként más vonatkozásban is 
akadunk a számadásokban, ha nem is tűnik ki, 
hogy a „burgeroknak", „sommás polgároknak" 
vagy általában a „polgároknak" mért fizettek. 
Talán a mesterség egyik legfontosabb nyers
anyagának, a kutyatrágyának ők lehettek az 
1830-as években már a begyűjtői vagy a szömör-
cét szállították? Mindenesetre ez volna az egyik 
szerény bizonyíték arra, hogy a céh közvetlenül 
a termelőmunkára is fordított költséget. 

Jellemző ugyanis, hogy amilyen kevéssé fog
lalkozott a céh jövedelme növelése érdekében 
értékesítés megszervezésével, éppoly ritkán adott 
pénzt, legalábbis a rendelkezésre álló adatok 
szerint, a termelőmunka közvetlen támogatására. 

Csupán az 1820-as évek közepétől kezdve je
lentkeznek viszonylag gyér nyomai annak, hogy 
a céh megkezdi a tobakmesterségre nézve any-
nyira fontos Séd patak vizének szabályozását. 
Úgy látszik, hogy medrét kikotorva, mélyítve, 
könnyen omló partjait facölöpök közé font vesz-
szősövényekkel erősíti meg. Legalábbis erre mu
tat az 1825. évi számadás kiadási rovatának há
rom tétele: „Májusban vettünk ki az ládábul 
Séd tsinálásra", „Volt költség fára", „Vesszőre 
volt költség". Valószínűleg ezután is a céh fel
adata marad a Séd gondozása. 1831-ben két ki
adási tétel szól arról, hogy ismét költségük volt 
a „Séd reparálására" és „padok tsinyáltatására". 
Nyilván a víz fölé nyúló mosópadokat készíttet
ték vagy javíttatták meg. Talán ilyesféle mun
káért adtak még az utolsó, ránk maradt 1840. 
évi számadásuk szerint is „az Atsoknak borra
valót". 

Pedig a jövedelemből futotta volna, különösen 
1820-tól, a termelőmunka támogatására jóval 
több is. A XVIII . század végén és a XIX. első két 
évtizedében a céh évi jövedelmét még teljesen 
elköltötte. Nem így 1821-től kezdve. Csak 1823-
ban és 1831-ben volt azonos a bevétel és a kiadás 
összege, egyébként: 

1821-ben a maradvány már 60 Ft, a jövedelem 
42% -a 

1822-ben a maradvány 50 Ft, a jövedelem 17% 
1825-ben a maradvány 131 Ft, a jövedelem 

47% 
1826-ban a maradvány már 150 Ft, a jövedelem 

58% 
1832-ben a maradvány már 85 Ft, a jövedelem 

35% 
1834-ben a maradvány már 97 Ft, a jövedelem 

41% 
1838-ban a maradvány már 206 Ft, a jövedelem 

72% 

505 



1839-ben a maradvány már 308 Ft, a jövedelem 
86% 

1840-ben a maradvány már 415 Ft, a jövedelem 
94% ! 

Mindebből látnivaló, hogy a veszprémi tobak-
céh, bár sokfelé és nem is keveset költött, időn
kint még „divisiót" is osztott tagjainak, való
jában nem tudott mit kezdeni, különösen az 1830-
as évek vége felé, a céhládába összegyűlt jöve
delem jelentős részével. Nem is gondolt, úgy 
látszik, arra, hogy az igen tekintélyes marad
ványokból is fordíthatna valamit a mesterség
beli munkára, és ily módon már hatékonyabban 
segíthetne tagjai termelési és értékesítési gond
jain. E jelenség okát magában a korabeli céhben, 
mint mindinkább anakronisztikussá váló ipari 
szervezetben kell keresnünk. A korai kapitaliz
mus kifejlődőben levő termelési viszonyai teszik 
időszerűtlenné a feudális termelési viszonyok kö
zött létrejött céhszervezetet, és mindinkább kép
telenné arra, hogy az új termelési viszonyok 
által előidézett gazdasági problémáit helyesen 
ismerje fel és új módon, új, korszerű eszközökkel 
megoldja. 

Fokozott mértékben vonatkozhat ez a meg
állapítás a veszprémi tobakcéhre, amely peri
fériális helyzetében a korai kapitalizmusnak csak 
egy-két előőrsével találkozhatott még, a céhen 
kívül dolgozó, dolgoztató és kereskedő (zsidó) 
bőrösökkel. Bennük csupán a minőségrontó, ár-
romboló, a céh ősi kiváltságait és féltve őrzött 
szabályait semmibe vevő ,,himpelléreket" látta. 

Érdekeit veszélyeztető tevékenységük ellen 
ezért nem a termelő- és értékesítömunka jobb 
megszervezésével, hanem évszázados bástyái 
mögül, hagyományos fegyvereivel: elsősorban 
sérelmeik orvoslását követelő instanciázással 
vette fel a mind reménytelenebb harcot. Ennek 
a korabeli bőrkészítő céhekre általában oly jel
lemző és tipikus harcnak néhány mozzanatát a 
céh pénzgazdálkodásának adataiból már ismer
jük. Nézzük meg most jelentőségére való tekin
tettel kissé részletesebben. 

3. A céh harca céhen kívüli 
(zsidó) bőrkikészítőkkel, 

kereskedőkkel 
és a vármegye árszabályozó rendel kezeseivel 

A harc akkor kezdődött, amikor a vármegye a 
tobakok termékeinek első árszabását kiadta. 
A limitáció úgy látszik meglepetésszerűen ér te a 
céhet. 1793-ban az illetékes ,,deputatió"-hoz inté
zett ,,reflexiójá"-nak hangján sérelem és felhábo
rodás érződik. ,,Fölhányván Czéhünknek Actáit, 
nem találtunk, és nem akadunk tsak egy bötűre 
is, hogy valaha Mesterségünk limitáltatott volna, 
de hogy arra nem is volt szükség, meg tettzik 
onnét, mert ennek előtte 15 Esztendőkkel a bő
rök, és Materiálék oltsobban szereztetthetvén 
meg, sem a közönségesre (közönségre) sem mi 
reánk nézve a Limitatióra szükség nem volt." 

A 15 év előtti és az új nyersanyagárak meg 
legénybérek egybevetésével indokolják termé
keik árának szükségszerű emelkedését. ,,Már ha 

illy drágán kelletik mindenkinek bé szereznünk, 
nem tsuda, ha az kész Munkánknak ára fellyebb 
ment, mint sem annak előtte volt. Nem tsuda, 
hogy a mint sokan közülünk a' Mesterséget nem 
tehetvén Mesterségeket feliben köllött hagyni. 
Ezekbül azért világos, hogy nem mi Szegény 
Mester Emberek a kik az egy Mesterségünkből 
élünk, hanem akik e részben leggtöbb kárt tesz
nek előlünk meg vévén és jó drágán nyakunkban 
vervén az bőröket s más egyéb Meteriálékat, vol
nának érdemessek a Limitatióra és regulatióra. 
A mint is szoknak reguláztatásokért, minékünk 
pedig az alul leendő föl szabadéttásunkért aláza
tosan esedezünk." 

Érvelésükből nyilvánvaló, hogy a veszprémi 
tobakok a bőrkereskedőkkel kerültek szembe. 
Hiszen a ,,Reflexióban" a zsidó bőrkereskedők 
ellen felhozott árdrágítás nem volt más, mint 
egyfajta kereskedelmi haszon, amely a termelők
től összevásárolt nyers bőröknek és „matériálék-
nak" az ezeket feldolgozó tobakokhoz történt 
közvetítésből származott, és amelyet természe
tesen a feldolgozó tobakoknak kellett megfizet
niük. A tobakcéh által vádolt bőrkereskedők 
ennek az új közvetítő bőr- és bőrfeldolgozó ke
reskedelemnek első, er re a feladatra évszázados 
gyakorlatuknál fogva legalkalmasabb, társadalmi 
helyzetük miatt pedig rá is kényszerített kép
viselői voltak. A veszprémi tobakcéh azonban 
nemcsak mint nyersanyag-közvetítő kereskedők
ben látja bajai forrását, hanem mint a tobak-
mesterséget céhen kívül űző „himpellérekben" 
is, akik a nyersbőrökön és egyéb nyersanyago
kon kívül saját , ,kontár" készítményeiket, sőt, 
ha arra mód adódott, a nekik dolgozó céhbeli 
mesterek termékeit is árulták, és ezáltal a nekik 
dolgozó tobakokat termékeik árának csökken
tésére szorították. 

A háromfajta tevékenység: nyersanyag-keres
kedés, a mesterség céhen kívüli gyakorlása és 
a saját meg az idegen készáru értékesítése által 
a bőrkereskedőknek egy további, még fejlettebb 
típusa kezdett kialakulni: a bőrös vállalkozóé, 
aki mindennel hajlandó és tud foglalkozni, ami
ből üzletet remél. Szemben a céhbeli tobakokkal, 
akik mint ,.Szegény Mesteremberek", ,,csak az 
egy Mesterségükből" élnek. 

A céh a további limitációkkal kapcsolatos 
instanciáiban jellemző képet ad e korai kapitalis
ta bőrös vállalkozó tevékenységéről, mestersé
gükre és tagjaik anyagi helyzetére gyakorolt 
hatásáról. Mivel az árszabályozó deputáció úgy 
látszik nem elégedett meg a céh 1793. évi, álta
lánosságokban mozgó reflexiójával, pontos és 
részletes adatokat kér a mesterséghez szükséges 
nyersbőröknek, a bőr kikészítéséhez való anya
goknak vétel- és késztermékeiknek eladási árá
ról. A céh 1794. jan. 30-i válaszában meg is adja 
a kért adatokat, ismét a régi és az új árakat fel
tüntető drágulás tükrében, és nem mulasztja el 
ezúttal sem, hogy a drágulás és az anyagbeszer
zés nehézségeinek okaiként ne panaszolja be 
újra, most már nemcsak a nyersbőrrel , hanem 
a kész bőrökkel is kereskedő és a céhen kívül 
bőrkészítéssel is foglalkozó kereskedőket. 

A céh szerint a nyersanyagokat mind olcsób
ban megvehetnék, ,,de az Zsidók sokasága miatt 
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— írják — akik is reánk föl verik az bőröknek 
árát, ippen mészárostul, vagy birkásoktul egyet 
sem vehetünk, mert az el múlt esztendőben is az itt 
való Mészárosoknak essendő bőreikért, ugyan 
Mester Ember társunk ígért harmincz ött garrasso-
kat párjáért, de az Zsidó föl verte, többet ígért egy 
garassal, tudván az hogy más mester ember meg 
szorul fölebb megveszszi és kénteleníttetett más 
meg venni harmincz nyolcz garasokon az zsidó
iul. Nem külömben Nemes Bolla György Uram
nak is az lebuj ti széken essendő bőrökre foglalót 
adott Mester Társunk 50 forentokat, de itt is az 
Zsidó föl verte az árrát és kéntelenítettek az fog
lalóhoz vissza állani. Az itt lakó Zsidók miat alig 
hogy élhetünk — panaszolják — mivel már maid 
nem minyájon kereskednek ki készült bőrr mun
kával is, aztot házonként hordozzák és a Tímár 
Zsidó is: aki az Szömörczét, és birka bőröket föl
veri aztot felibül ki készítvén, és úgy el adja, 
melly miat az is kárt vall aki meg veszszi, az is 
aki viseli mer idejének előtte el szakad mivel 
hogy nem tanult mestersége, és nekünk is sok 
károkat okoz". 

A deputátio valószínűleg a céhnek ezt a felter
jesztését sem találta kielégítőnek és a limitációt 
nem változtatta meg, ezért a tobakcéh a legmaga
sabb fórumhoz, Gróf Zichy Ferenc főispánhoz és a 
vármegyéhez fordul az árszabás ,,újabb meg vizs
gáitatásáért" és amennyiben az nem volna lehet
séges ,,modificatiojáért is". 

, , l-o. Mi reánk Tobak Mester emberekre nézve 
méltóztatik azon ki adott Limitatioban a T.Ns 
Vgye parancsolni, hogy a legalkalmatosabb Ürü, 
és Kos bőrök(ne)k is párját a Mészárosok 30 ga
rasokon föllül ne adják, és hogy nekünk is ne le
gyen szabad föllebb meg venni, és az általunk ké-
szíttendő kordovánnak kötését az eladásban ahoz 
aproportionálni; de sem a Weszpremi Mészáro
sok, sem a vidékiek, annál is inkább az azokat bé 
szedő Zsidók, úgy tellyességgel nem adják, amint 
erre az egész Czéhünk bizonyság. Sőt némelly 
Mészárosok úgy felelnek, ha föl akasztják érte sem 
adhatják. A Zsidók pedig a limitatio ellen párját 
a bőrök(ne)k 36 garasra is föl verték, de még úgy 
sem adják külömben mint 38 garason. E szerént 
csak a megvételben minden edgy pár Ürü, vagy 
Kos bőrön nyolcz garast kéntelenítettünk veszte
ni. 2szor. De ha szintén a Vgyebeli Mészárosok 
éppen a Limitatiora szoríttatnának is, az ő általok 
el adandó bőrök 3, avagy 4 Mester Embernek is 
alig lennének elegendők, hanem valamint eddig, 
úgy most is a Bánátrul, Eszékrül, és más messze va
ló Helekrül kénteleníttetünk Mesterségünkhöz 
edgy két Mester Embernek 2 ezer forent arru bő
röket szerezni; a vidékiek pedig, mivel a nékünk 
ki adott Limitatiora, annál is inkább a' Zsidók 
semmit sem vigyáznak nincs mód benne, hogy a 
T Deputátio Limitatio ja szerént Mesterségünket 
követhessük, vagy ha parancsoltatunk is követni, 
két, s három esztendő alatt úgy el szegényedünk, 
hogy csak kettő sem találtatik Czéhünkben, aki 
tovább mesterségét folytathassa. 3szor. Ami mes
terségünkhöz szükséges Szömörcze, fa 's egyéb 
ahoz járulni kívántató Metériák is ollya drágán 
adatnak, hogy 4 s ött ftokkal föllebb kölletik 
vennünk, mint a föllebb való Esztendőkben. Ki
váltképpen pedig a szattyánt készítő Városi Zsidó 

a kiis T. Cons(iliarius) Thalian Gábor Ür házába 
itten lakik, annyi drágaságot és különbb külömb-
féle Confusiokat tesz köztünk, hogy miatta Czé-
hünk(ne)k egészen el köll romolni, a' hüs meszet, 
szömörczét és más nékünk szükséges Matériálé-
kat, nagy kárával Czéhünk(ne)k e kapkod; Sőt 
nagy drágára föl veri , és már annyira szoktatta 
az efféléket áruló embereket, hogy sokkal inkább 
adják néki mint akar mellyikünk(ne)k, de Aszer. 
Városi Weisz Ábrahám, Dávid, a többek olly 
nagy romlásunkra vágynak, hogy Pestrül, s más 
Vásárokrul a kész Kordoványokat szekerekkel 
hordván itt a városon a Csizmadiáknál házanként 
árulják, 's adják a mint akarják, 's hordozzák ma
gok; melly izgága cselekedetekkel Mestersé-
günk(ne)k minden folyamotják el rontották, noha 
pedig mi arrul portiozunk, s abbul köllene él
nünk. Könyörgünk azért . . . méltóztasson minket 
is meghalgatni és mind a T.Ns Vgye Limitatioját 
a mennyibe végső romlásunkra szolgálna kegyel
mesen relaxálni, mind a föllebb irtt Zsidókat, 
mint Czéhünk, 's mesterségünk rontóit szorossan 
regulázni!" 

De a limitáció ,,relaxálása" nem következett 
be, és a tobakok mit tehettek egyebet, követve 
a céhen kívüli és kereskedők példáját, maguk 
sem tartják be a limitációban megszabott árakat. 
Ezért Kun László alispán a céhet megbünteti 
és megparancsolja, hogy a ,,Tobak Czéh az eránt 
Reflexióit meg-tenni el ne mulassza, miért bátor
kodott tudni illik az általa ki-készéttetett Bőrt 
és Szattyánt a már tétetett Limitation feliül el
adni". 

A céh 1799-ben írt reflexiójában megint a 
nyersbőrök drágulásával védekezik, felsorolva 
a különböző bőrfajták árait és hivatkozik az eze
ket még megnövelő pesti vásározásaik költsé
geire is. ,,Mind ezeket pedig — panaszolják 
újra — a Zsidók okozzák, mert azok már majd 
minden Helységekben számossan vágynak azok 
pedig leginkább a Bőrökkel kereskednek és így 
akár hova és merre mennyünk sem Uraságoktul, 
sem Birkásoktul mi bőröket nem kaphatunk, mert 
azok előre annak árát fell-verik és így nékünk 
mindenkor a Zsidóktul kell venni az Juh Ürü és 
birka bőröket, ha hogy pedig mi azoktul meg 
nem vesszük árának nagyobb volta miatt nincs 
bizonyosabb annál, hogy a »zsidók« által, a már 
emiétett Materialék (:mellyek nélkül Mestersé
günket nem tehetjük:) Külső Országokba ki, és 
elvittetnek, és így a Juh, Birka és Ürük Birka 
bőr drágaságának ezek az oka." Utalnak a kecs
kebőrök, a szömörce, a tűzifa, mész, olaj, festé
kek drágulására, beszerzésük nehézségeire és ké
rik a büntetés alól való felszabadításukat. 

Semmiben sem különbözik termékeik árának 
indokolása abban a reflexióban sem, amely 1812-
ből maradt ránk, és valószínűleg szintén egy 
újabb limitációval kapcsolatos. Miután a bőr ki
készítéséhez szükséges anyagok drágulására hi
vatkoznak, megint csak megismétlik a nyersbőr 
ára emelkedésének szokott indokait, hogy ti. nem 
vehetik ,,sem Uraságoktul sem birkásoktul sem 
pediglen Mészárosoktul, mivel már minden helly-
ségekben az kontárok számossan vágynak, és 
tsak nem mindnyájan bőrökkel kereskednek, 
akik minden untalan szanaszét az Falukon járnok 
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és az bőrök árát föll verik és így tsak tsupán Tő-
lök köll" venniük. ,,Zsidók pedig — bőröket 
külső országra is el szoktak hordani ." 

Némileg új színt ad e háborúságnak 1814-ben 
a veszprémi püspök uradalom prefektusához in
tézett levelük. Ebben egy palotai (várpalotai) 
bőrkészítő kontárt panaszolnak be. E ,,Palotai 
Bőr-készítő zsidó — írják — már több ízben lett 
fájdalmas tapasztalásunkra minket egész bámulá
sunkra lévő tsudálkozással pedig a Nagy Méltó
ságú Püspökségi Uraságot is tsupa maga-hasznú 
álnokul követni szokott tilalmas módon tsalni 
vakmerősködik, amidőn akkor is mikor Országos 
Vásár tartatik, el-bujva a' Csizmadiákat félrehí-
ván, bé hordott bőreit alattomban adja el, és 
pénzt soha egy vásárban se fizet; külömbben is 
pedig minden héti vásárkor is hordván bé bőrö
ket, így mi az ő álnok s vakmerő praktikája miatt 
esztendők által tsak kenyerünket is megkeresni, s 
minden igazságos szorgalmú iparkodó fáradozá
sunk mellett is megszerezni, elégtelenekké téte-
tődünk. Egyszersmind A Tekéntetes Úr' Fő Ér
demeibe vetett tellyes reménységű bizodalomtul 
bátoríttatva mély tiszteletű alázatossággal esede
zünk a' Tekéntetes Úr előtt, hogy mind bölts íté
letével itt mellyen látott megtsalódását a' Nagy 
Mlgu Uraságnak egyéberánt is magától a miné
künk pedig legfájdalmasabban eső az által lett 
megtsalattatásunkat nagy kegyességű szívére 
vévén, fent említett Palotai bőr készítő Zsidót 
ezen álnok 's tilalmas mesterkedéseitől Maga 
hatalmas 's közben teendő bölts rendelése által 
eltilalmaztatni méltóztassék". 

A céh panasza ebben az esetben, mivel a hely
pénzfizetés elmulasztása miatt az uradalmat is 
kár éri, gyors eredményt hoz. Kisfaludy prefek
tus, amint a panaszlevélre rávezetett határozatá
ban olvassuk, 5 nap alatt intézkedik. ,,Ha szokás
ban nints, hogy vidékiek héti vásárban árulja
nak — a' panaszolt loppal való árulásban tapasz
taltatván, portékája Confiscaltassék és Zár alá 
tétessék — úgy szinte országos vásár alkalmatos
sággal ha loppal és nem nyilván árulna a' hely 
pénz fizetés ell kerülése véget." 

Egyébként — legalábbis a rendelkezésünkre 
álló levéltári adatokban — igen kevés nyomát 
találjuk annak, hogy a veszprémi tobakok harca 
eredményre vezetett volna. Nem tudták rávenni 
a céh monopóliuma ellen az akkor már mindin
kább az ipari szabadság mellett állást foglaló vár
megyét arra, hogy a drágaságot okozó nyersbőr
kereskedelmet megregulázza és így lehetővé te
gye számukra az árszabások betartását. Sőt az 
árdrágítást elsősorban tőlük kéri számon. 

Nem volt képes a céh érvényt szerezni legfél
tettebb ősi kiváltságainak sem, amely, miként 
egy, a vármegyéhez intézett évszám nélküli fel
terjesztésükben olvassuk, azt írja elő, hogy amíg 
a himpellér, vagyis a céhen kívül dolgozó bőr
készítő nem lép be a céhbe, mestersége folytatá
sától tilalmaztassék. Hiszen évek során az ilyen 
himpellérek száma nemcsak Veszprémben, de 
a vidéken is csak megszaporodott. 

Mind messzebb került az idő, amikor a veszp
rémi mészárosoktól, a vidéki uraságoktól és a fa
lusi birkásoktól közvetlenül szerezhették be a 
nekik legmegfelelőbb áron az éppen szükséges 

bőröket. A fürgébb és a kereskedelem új, célra
vezetőbb módszereiben sokkal járatosabb zsidók 
azáltal, hogy maguk keresték fel a termelőket, 
tehát a vételt szervezettebbé, az eladóknak ké
nyelmesebbé és biztosítottabbá tették, szükség
szerűen hódították el azokat a céhbeli tobakmes-
terektől, és mindinkább érdekszférájukba vonták 
a vevőket, a kész bőröket vásároló céhbeli ipa
rosokat: a csizmadiákat és a magyar vargákat is, 
nemcsak céhen kívül űzött mesterségük egyes 
termékeinek olcsóbb árával, hanem mint a felvá
sárolt kész bőröket is áruló nagykereskedők, ve
vőik ugyancsak szervezettebb, gyorsabb és ké
nyelmesebb kiszolgálásával. 

A céhbeli tobakok nemhogy követték volna e 
célra vezető példát, ellenkezőleg — mint instan-
ciáik hangján oly sokszor érezzük — egyenesen 
lenézték, sőt megvetették a hozzájuk nem illő 
házalást, faluzást, szekerezést, vásári kapacitá-
lást. Nem gondoltak arra, hogy e magatartásuk
kal csak veszedelmes konkurenseiknek adnak 
előnyt, és még inkább veszélyeztetik vevőkörük 
éppen legfontosabb rétegét, harcaik leghűsége
sebbnek hitt szövetségesét a veszprémi csizma
diákat. Pedig e súlyos tévedésükért is ugyancsak 
megkapják a maguk leckéjét. 

1801. február 9-én, a megyéhez intézett instan-
ciáik többszörös kudarca után, összehivatják a 
veszprémi csizmadiacéhet, és mint legilletéke-
sebbtől bizonyságlevelet kérnek arról, hogy 
szattyánbőrük, amelyet a csizmadiák bélésnek 
használnak, jobb a céhen kívül dolgozó kontá
rokénál. Nyilván az lehetett a szándékuk, hogy 
a testimoniumot felhasználják a vármegyénél 
újabb instanciájukhoz, az egyes csizmadiáknál 
pedig termékeik értékesítésénél. 

Bizonyára nem kis meglepetésükre azonban 
a csizmadiacéhtől nem kapják meg a kért bizony
ságlevelet, azzal az óvatos megokolással, ,,hogy 
elegendő testimonium a Kegyelmetek Szatyánja". 
A tobakcéh mindamellett nem mond le szándéká
ról, hamarosan ismét összehivatja a csizmadia
céhet. A céh most már nem térhet ki semmiféle 
diplomatikus válasszal a kérelem elől. Február 
21-én végre kiadja (1801) a testimoniumot. En
nek azonban éppen ellenkező a tartalma, mint 
amit a tobakcéh, úgy gondolta, joggal elvárhat. 
Érdemi része a következőket mondja: ,,az Csiz
madia Che Recognoscalja és valja közönségesen, 
hogy az »zsidó» béllésse ahoz az Pénzhöz sokai 
job hogy sem az Tobak Ché Szatyányo. Ki vévén 
az Fekete bőr készétésüket mert a Zsidó nem ké
szít sémi Drago bellest mint az Tobakok, úgy 
mint 8,9,10 forentosat. De mind azon áltól szük
séges mind a Tobakok Szatyányo, mint az Zsi
dók béllése, az publikumnak tehát káráro nin
csen, inkab némel munkaro alkalmatosabb, mert 
jó készült az melrül is adjuk ezen Testimoniális 
Levelünket Chehünknek uzualis pöcsétyével meg 
erősétve költ Veszprémben 21 Feb. 1801 Ordina
rius Che Mester Tamási János, Vincze Hadro-
vicz János Közönségessen a B. Csizmadia Che." 

Nyilvánvaló, hogy e testimoniumban a csizma
diákkal már hosszabb ideje élénk üzleti kapcso
latban levő kereskedők erős befolyása érvénye
sülhetett, amit a céh tagjainak egy része, úgy lát
szik, nem helyeselhetett. Különösen nem azt, 
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hogy a bizonyságlevél céhbeli mesterekkel szem
ben ilyen határozottan, céhen kívüli himpellé-
reknek fogta pártját. Ennek tudható be, hogy a 
második, május 23-án (1801) 33 mester aláírásá
val kiadott levelük az elsővel éles ellentétben 
végül is a tobakoknak ad igazat, az ő érdekeiket 
kívánja szolgálni. 

,, Alább írattak Adjuk tuttára mindeneknek 
akiknek illik és Valjuk ezen Levelünknek rendi
ben hogy az Tobak Mesteremberek mindenkor 
jobb és alkalmatosabb Szattyánt készítenek mint 
sem az Zsidó mivel az nem tanult Mestersége sött 
az Sidó készítette Szatyánt emberséges emberek 
nek nem is varjuk fel hanem tsak olyan apróbb 
munkára vesszük és mi nem lehetünk el az tobak 
Mester Emberek munkája nélkül de az kontáré 
nélkül el lehetünk mivel a kontár minden féle 
alkalmatos bőrt nem tud kiszíteni az mi Mester
ségünkhöz." És, bizonyára a tobakok kívánsá
gára, megindokolják, hogy előző levelében mért 
adott a céh e felfogással merőben ellentétes véle
ményt. ,,Azt is valjuk hogy az mely a Testatum 
az Betsületes Csizmadia Ceh Pötsetje alatt adata
tott az nem az Egész Che élőt irattatot hanem 
tsak az Ché Nótáriussá az Maga házánál írta egy 
Emberei és nem olvastatott fel az Közönséges 
Mester Emberek előtt." 

A veszprémi tobakcéh tehát nem egykönnyen 
juthatott még céhes mestertársaitól sem a kívánt 
testimonium birtokába. Semmi nem bizonyítja 
jobban presztízsének csökkenését és céhen kívüli 
konkurenseik mindinkább növekvő gazdasági be
folyását, mint éppen ez a tünet. Akárcsak a 
veszprémiektől, ugyanolyan vonakodva kapnak 
a székesfehérvári csizmadiacéhtől is testimoniu-
mot, amikor, közvetlenül veszprémi kudarcuk 
után, egyik mestertársukat küldik el érte. Azt re
mélik, hogy a székesfehérváriak kedvező állás
foglalása a veszprémit korrigálni fogja. De a szé
kesfehérvári csizmadiacéh testioniuma sem az, 
amit vártak tőle. Ha nem is fogja pártját ellen
felüknek, mint a veszprémiek első levele, érző
dik fogalmazásán a törekvés is, hogy kerüljenek 
minden kontroverziát a kontárokkal, és ugyan
akkor ne sértse a veszprémi tobakok érdekeit 
sem. Bizonyságlevelükből határozottan kiolvas
ható, hogy legszívesebben ki sem adták volna, 
ha erre nem kényszerítik őket. 

,,Mi Czéh Mester és az egész Székes—Fejér— 
Vári Csizmadi N.. Czéh adjuk tudtára minde-
nek(ne)k az Kiknek illik: hogy Szabó Imre 
Veszprémi tobak* Mester Ember előttünk szemé
lye szerént meg jelenvén arra kinszerített ben
nünket, hogy áttestáljuk ha az Tobakok készít-
tenek e jobb bőrt, a vagy a Zsidók? mink Bírák 
nem lévén (:sok féle ellenkezéseket és ízetlensé-
geket jövendölvén:) áttestálni nem akartuk azt 
mondván, hogy semmiféle tudományban, se mes
terségben mintsenek mind egyenlők, ámbár 
egyett tanulnak is, mind az áltól még is tudni 
való, hogy aki a törvént tanulja tsak jobban 
tudja, mint sem aki nem tanulja, és még is sokan 
találtotnak tanullás nélkül törvén tudók; követke
zendő képpen a Tobakok is tanulván a bőr készít-
tést jobban tudhattyák a Zsidóknál. Azt pedig meg 
köll vallani, hogy a Zsidó nem Compabel székek
re való szatyánt készítteni, Csizmánok és fösték 

alá valót pedig ippen nem. Melyrül adjuk ezen 
írásunkat Czéhünk(ne)k kisebb Pötsétjével meg
erősítvén. Alba-Reg. dje 25 febr. 1801." 

Sorozatos kudarcai és súlyos presztízsveszte
ségei után nem sok kellett ahhoz, hogy a tobakok 
mindinkább elkedvetlenedve, lépésről lépésre 
feladják kilátástalan harcukat, és legfeljebb mint 
ősi szervezet, mint céh, elavult artikulusaik és 
privilégiumaik látszólagos védelmében, színleg 
folytassák tovább. Hiszen a nyersbőröket már 
évtizedek óta az egyébként minduntalan bepana
szolt nyersbőrkereskedő zsidóktól vásárolják, 
egyéb nyersanyagukat is jórészt tőlük szerzik be. 

Ilyen körülmények között már csak egy lépés 
választja el legtöbbjüket attól, hogy mindinkább 
romló anyagi helyzetük miatt kénytelenek legye
nek beállni valóságos bérmunkásokként a szol
gálatába. Meggyőzően szemlélteti e folyamatot 
az a statisztika, amelyet a kereskedőknek dol
gozó tobakmesterekre kirótt pénzbüntetések 
alapján állíthatunk össze. A 32 mester különböző 
tartozásait, főként büntetőpénzeit regisztálo 
lajstrom 1823—1846-ig 14 olyan mestert tart 
nyilván, aki a borkereskedőknek készített bőrt, 
és ezért kapott kisebb-nagyobb pénzbüntetést. 
A 14 mester a mesterek 47% -a! Megoszlásuk 
a következő: 1823^1830-ig 7 mester, 1831 — 
1835-ig nem találunk megfelelő adatot, 1836-ban 
1 mester, 1837—1845-ig ismét nincs adat, viszont 
1846-ban már 8 mester, tehát az utolsó egy év 
alatt több mint a megelőző összes évben együtt
véve! És e 15 mester között olyanok szerepelnek, 
mint Tóth Péter és Deli János, akik büntetésüket 
megelőzően négy, illetve három éven át voltak 
céhmesterek; Fridrik János, aki négy évig volt 
céhmester és céhmestersége alatt engedte meg a 
„céh hí re" (tudta) nélkül Dékány Józsefnek, aki 
Fridrik János előtt szintén két évig viselt céh
mesteri tisztet, hogy céhen kívülinek készítsen. 
Céhen kívülinek dolgoztak később e céhmeste
rek fiai, ifj. Deli János és ifj. Dékány József. Sőt 
még az a Szabó Imre is, aki a céh megbízásából 
azért járt 13 évvel korábban a székesfehérvári 
csizmadiacéhnél, hogy a céhen kívüliek ellen 
a testimoniumot , ,kikényszerítse". 

III. TOBAKHÁZAK 
A 18. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

ÉS A 19. SZÁZAD ELEJÉN. 
LAKÓIK VAGYONI HELYZETE ÉS SORSA 

Mivel a tobakok mesterségükhöz nem nélkü
lözhették a folyó vizet, az eléggé bővizű, köny-
nyen áradó Séd környéke volt számukra a leg
alkalmasabb települőhely. Már emiatt is úgy 
igyekeztek, hogy itt szerezzenek megfelelő to-
bakházat, vagy ha erre nem volt lehetőségük, 
olyat, amelyet kisebb-nagyobb módosítással, mű
helyépítéssel jó tobakházzá alakíthattak át. 

így létesült a Benedek-hegy alatt kanyargó, 
ma is meglevő Tobak utca, de főként a Séd pa
takhoz még közelebb, alkalmas kertekkel, udva
rokkal, többnyire a szintén vízzel dolgozó tímá
rok, magyar vargák, szűcsök, mészárosok szom
szédságában vagy azok közé ékelődve, a kisebb-
nagyobb tobakház és -házcsoport. 
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A céhjegyzőkönyvek alapján az alakulás évé
től, 1692-től 1830-ig terjedő időből (a későbbi 
korszak adatai nagyon hiányosak) 89 mesterről 
tudunk. Vagyoni helyzetképet azonban az ilyen 
adatokat tartalmazó Megyei Levéltár csak az 
1750-es évektől működő 57 mester közül 30 mes
terről ad. Ez a szám mégsem kedvezőtlen, ha te
kintetbe vesszük, hogy a többi 27 mesterből 8 
csupán egy-egy évben szerepel a céhjegyzö
könyvekben. Feltételezhető, hogy külső mester
ként álltak Veszprémben céhbe, vagy céhbe állá
suk után hamarosan más városba költöztek. 

A 30 mester közül 26 háza többé-kevésbé loka
lizálható, és alkalmas arra, hogy kiindulásul szol
gáljon egykori lakóik vagyoni helyzetének és 
sorsának megismerésére. 

A kérdéses időszak hivatalos irataiban utcák 
nevei ritkán szerepelnek, inkább csak egyes na
gyobb települési egységek, mint Benedek-hegy, 
Bohém-völgy, Cserhát. Ezért írásos forrásaink 
java része a tobakházakat főként ilyen települési 
egységekhez, tereptárgyakhoz, pl. hidakhoz, je
lentősebb épületekhez, közelebbi helymegha
tározás érdekében leggyakrabban szomszé
daikhoz viszonyítva jelölték. 

1. ,,A barátok majorja mellett" 

Így tudjuk meg, hogy tobakházak voltak a Fe-
renc-rendi „barátok majorja mellett". A legkö
zelebbi a „barátok majorja felső és Sántik János 
alsó szomszédok között" Nagy Molnár Józsefé. 
Valószínűleg molnármester apjától, Jánostól örö
kölhette. Bizonyára ezért maradt rajta, ha nem 
is mindig használta a Molnár megkülönböztető 
nevet. (A továbbiakban Nagy Józsefnek nevez
zük.) Apja negyedik szomszédjukhoz, id. Lalko-
vits Tobak Jánoshoz szegődtette inasnak. Nála 
is szabadult. 1766-ban állt céhbe. Hideg Katát, 
valószínűleg Hideg László mestertársának hűgát 
vette feleségül. Volt gyermekük, de nevét nem 
ismerjük. 

Nádtetejű házához egy, a Séd patakig leérő 
udvar tartozott, a Séd felőli oldalt kivéve három 
oldalon rozzant deszkakerítéssel és kocsibejá-
rásra is alkalmas bálványos kapuval. A ház 
egyetlen földes szobájában ,,pócikos" szemes
kályha melegített. Az udvaron, közvetlenül a pa
tak partján kerítést is helyettesítő istálló és egy 
karókhoz kötött, vesszőfonatos falú műhely ál
lott. A telek mély fekvése miatt gyakran kiöntött 
az udvarra a Séd vize, elhordta földjét, és oly 
sárossá tette, hogy ,,a kocsi is nehezen állhatott 
meg benne". De a szoba földjén is fel-felszivár
gott a talajvíz. 

Nagy József nem sokat törődött vele. Igyeke
zett minél előbb túladni rajta. Amikor az árvíz 
1777-ben a kerítés nagy részét és az egész istál
lót elsodorta, a műhely falait erősen megrongálta 
és a ház is lakhatatlanná vált, megvette Heve
nyesi Pál (nem tobak) közelben levő házát. Oda 
költözött, a régit sorsára hagyta. Ekkorra azon
ban a ház már a teljes pusztulás képét mutatta. 
,,Teteje annyira hullatott, hogy lehetetlen volt 
benne maradni, a kapubálvány, ablaktok, a szo
bai kályha póczikjával legkevesebb haszonra 

nem volt." Ilyen körülmények között meg kellett 
elégednie 150 Ft vételárral és kétévi fizetési ha
ladék engedélyezésével. Kikötötte azonban, 
hogyha a vevő két év leteltével nem fizet, a há
zat vissza kell adnia. 

Ez a vevő Fülöp Bognár József volt, valószínű
leg István bognármester fia. (A továbbiakban 
Fülöp Józsefnek nevezzük.) Szintén Lalkovits To
bak Jánosnál inaskodott, de Szakács Tobak Már
tonnál szabadult. 1769-ben állt céhbe, és bizo
nyára ekkor vette feleségül Varga Annát, Csuto
rás Varga János húgát, akitől két gyermeke szü
letett: Anna és József. Hogy a házvétel előtt hol 
lakott, nem tudjuk. Talán apjánál vagy valahol 
árendában, ha Nagy József rozzant házának meg
vételére kényszerült. Nehéz helyzetére utalnak 
munkakörülményei. Céhbe állásától a házvételig 
eltelt tíz év alatt volt ugyan három inasa, de csak 
egy legényt tudott szegődtetni. Céhtisztséget is 
alig viselt. A kötelező szolgálómesterségen kívül 
csupán egyszer, 1776-ban választották meg atya
mesternek. Valóban létkérdés volt számára a ház. 

Megcsináltatta a kerítést, ki]avíttatta a kapu-
bálványokat, a ház két ablaktokját, sőt egy új 
kisablakot is csináltatott. Tizenkét szál födélfával 
és a barátoktól vett nyolcvan kéve náddal meg
reparáltatta a tetőt, tizenöt új kályhaszem pótlá
sával a szoba kályháját. Megöntette a szoba föld
jét is. A műhelynek két falát ,,új karóra és fo-
nyatványra" csináltatta meg, ajtajával együtt. 
Feltöltötte az egész udvart és végül a ,,folyót", 
hogy kárt ne tegyen, egy ölnyire felásatta. 
Mindennek költsége az időközben fizetett áren-
dával és portlóval együtt 78 dinár híján 60 Ft-ot 
tett ki. 

Nagy József a kikötött két esztendő leteltével 
nem kérte a ház vételárát, sőt mint ez a peres 
iratokból kitűnik, éppen ö volt, aki kitartásra 
biztatta vevőjét. A házat ,,csak nagy erőltetésé
vel tartottam meg", vallja később Fülöp József. 
Megvárta, amíg a telek teljesen rendbe jön, a ház 
is lakhatóvá válik. Csupán ekkor, 1785-ben lépett 
akcióba. Tudta, hogy Fülöp József anyagi ereje 
már teljesen kimerült, és az ingatlant a peres el
járás eredményeként vissza kell hogy kapja. 

Fülöp valóban nem tudott fizetni. Amikor meg
hallotta, hogy tanácsi küldöttek jönnek hozzá, 
eltűnt hazulról. A küldöttek jegyzőkönyvében 
a következőket olvassuk: ,,Bognár József - - az 
az Fülöp József nem jelent meg, sőt mikor 
meghallotta, hogy házához exmittálva volnánk, 
a determinált nap előtt a házától elillott, noha 
pedig utánno izenvén majd harmad napig vára
koztunk és valamint haza jött éczaka, ismét elil
lott. A felesége pedig a háznál lévén kérdésre 
vettük, hogy mit akarnak, avagy mibul fizetik 
meg a ház árát a Nagy Józsefnek. Arra azt felel
te, hogy ők semmibül sem fizethetnek, bár ke-
nyerökre való volna. Így semmi egyebet sem ta
láltunk a százötven foréntra, hanem ismét azon 
vett házot vissza ítéltük és a ki hordozoskodásra 
két hétig való terminust attunk néki." 

Fülöpné asszony már ekkor megemlítette a 
költségeket, amit ,,a házra és annak kerítésére 
tettek". A per csak ezek megtérítése miatt folyt 
tovább. Nagy József azonban hallani sem akart 
róla. Most már ő maradt távol az ismételten ki-
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tűzött tárgyalásokról. Amikor pedig Fülöp Jó
zsef részletesen felsorolta kiadásait, tagadta azok 
szükségességét, sőt a Séd-meder mélyítését egye
nesen károsnak mondta. De hiába ügyeskedett . 
A tanúk egyöntetűen Fülöpék mellett vallottak, 
így a közvetlen szomszéd Sántik János, Varsányi 
János, aki mint , ,aranyász" vagyis árnyékszék
pucoló a harmadik szomszéd, Molnár Mihályné 
házában lakott a házvétel idején, és főként a ko
ronatanú, id. Lalkovits János, a negyedik szom
széd, akinél 22 évvel ezelőtt mindkét pereskedő 
fél együtt inaskodott, tehát már gyermekkoruk
tól jól ismerte őket. Nagy Józsefnek ezek után 
a tatarozás költségeit minden valószínűség sze
rint meg kellett térítenie. 

Arról, hogy Fülöp József kilakoltatása után 
hová költözött, nincsenek adataink. Valami meg
oldást azonban találnia kellett boldogulására, 
hiszen nemcsak a tatarozáskor, hanem egy-két 
évi zökkenővel kilakoltatása után is némileg 
megjavultak munkakörülményei. Igaz, hogy csak 
egyetlen inast nevelt még, a fiát, de 1782— 
1797-ig öccsével és fiával együtt négy legényt 
szegődtetett. Hat évre: 1781—1783-ig és 1794— 
1796-ig céhmesternek és még egyszer 1798-ban 
atyamesternek is megválasztották. Nevével utol
jára 1805-ben, kb. 57 éves korában, kántorpénz
fizetéssel kapcsolatban találkozunk a céhjegyző
könyvben. 

öccséről , Istvánról 1782 után nincs adatunk 
akkor volt bátyjánál legény. 

Fia, itj. Bognár Fülöp József nem sokra vihette 
mesterségében, legalábbis a céh jegyzőkönyvek 
erről tanúskodnak. Miután apja 1793-ban felsza
badította, hét éven át többfelé — apjánál is — 
hányódott legényként. Csak 1800-ban állt ked
vezményes fél taxával céhbe. Mesteri működésé
nek 12 éve alatt 1800—1812-ig, úgy látszik, egye
dül, inas és legény nélkül dolgozgatott. 1812-ben 
már kántorpénzt sem tudott fizetni. Miből élt 
ezek után, nem tudjuk. Valami csekély jövedel
mének és vagyonának lennie kellett, mert fenn
maradtak évről évre feljegyzett adóhátralékai, 
amelyek 1823-ra 59 Ft 39 kr-ra növekedtek. 
Ezért, amikor 1823-ban meghalt Anna nővére 
vagyonát elárverezték, és abból 50 Ft neki jutott, 
ez nem volt elég adóhátralékainak fedezésére. 
Jelentősebb pénzhez 1825-ben, akkor jutott, ami
kor néhai anyjának, Varga Annának bátyja, Csu
torás Varga János is meghalt, és magvaszakad
ván, még élő nővéreinek, a Cserháton, öreg 
Weisz Salamon és Veisz Ádám ,,sidók" szomszéd
ságában fekvő házát 600 Ft-ért Török Mihály 
asztalosnak eladták. Ebből anyja után egy harmad
részt ő örökölt. Ez az utolsó adat az akkor már 
50 év körüli ifj. Bognár Fülöp Józsefről. 

Ami öreg Fülöp József kilakoltatójának, Nagy 
Józsefnek a további sorsát illeti, valószínűleg 
nem költözött vissza rendbe hozott ingatlanába. 
Egy ismeretlen tobakmesternek adta ki árendába, 
és továbbra is a Hevenyesi Páltól vett házában 
maradt. Egyébként mesteridejének első három 
évtizedében, még úgy látszik, lényegesen jobb 
anyagi körülmények között élt, mint öreg Fülöp 
József. Kétszobás házán kívül, melyben 1785 után 
lakott, volt egy darab kukoricaföldje és a „Pajta 
alatt két hasábból ál ló" káposztáskertje. Eleinte 

munkakörülményei is jobbak voltak Fülöpnél. 
1796-ig 13 inast nevelt. Volt olyan év is, hogy 
kettőt dolgoztatott, legényt azonban összesen már 
csak nyolcat, de szintén akadt esztendő, amikor 
egyszerre kettőt. 

Egyenlőtlen munkáját részeges és garázda ter
mészete okozhatta. Minden bizonnyal emiatt vi
selt csak hétszer céhtisztséget. Kétszer, 1773-ban 
és 1779-ben volt atyamester és ötször: 1774— 
1775-ig, 1780-ban, 1784-ben és 1790-ben céh
mester. 

1790 után azonban már nem kapott semmiféle 
funkciót. Munkakörülményei is úgy megromlot
tak, hogy 1797-től egyetlen inast és legényt sem 
foglalkoztatott. Mindinkább ivásnak adta magát, 
és nem tudván megbirkózni termelési gondjaival, 
adósságokba bonyolódott . 1795-ben Zsolnai Pál
tól vett fel 50 Ft kölcsönt, amit még 1797-ben 
sem fizetett ki. Ezért lefoglalták kukoricaföldjét. 
Majd miután bizonyos Kemény Jánosnak is adósa 
lett 144 Ft értékű bőrök árával, 1798-ban házának 
elárverezésére is sor került. ,, . . . az hátulsó szo
bát Kemény János részére exekutioban vettük — 
olvassuk a jegyzőkönyvben — és nagyobb bi
zonyságnak okáért egy páltzát az második ge
renda mellé az asztal fölött foglalóul föl is tétet
tünk." Egyébként ,,hogy azon ház el adattandó 
. . . annak másoktól való meg esmérésére az utca 
színben az föl szérűi való ajtó ragasztóra az 
czégérező levelet föl is szegeztettük". 

Nagy József az exekúció után is tovább része
geskedett, és nemcsak maga, hanem felesége, 
sőt egész családja garázdálkodásaival mind több 
bajt és gondot okozott a céhnek is. Ezért hatá
rozta el a gyűlés 1799. január 12-én, tehát egy 
évvel az árverés elrendelés után, hogy ,,Nagy 
Molnár József ez után semmi nemű mulatságban 
ne maradhasson. Sőtt egy meszöl bornál több 
néki nem adatik mivel hogy magát igen le issza 
és azután garázdálkodik. Az Felesége pedig Ri-
degh Katalin most meg intetődik egy pár Mester 
ember által ti. Kanisai Ferenc és Fridrik János 
által, a véget, hogy több sem maga sem pedig kis 
Gyermeke az Mester Embereket ne huczfutolja 
se ne ítélje akasztófára. Mert, hogy ha az után 
fog az illen átkozódásokban tapasztaltatni, tehát 
akkor az maga jobbítására, másoknak pedig pél
dájára tizenkét korbácsokat fog kapni". Aláírva 
Halasi József céhmester, Deli János alcéhmester. 

Példátlan eset a céh történetében, hogy egy, 
már 53 éves mestert, többszörös céhmestert, fele
ségét megkorbácsolásra ítélik. Erre természete
sen nem volt joga a céhnek, és bizonyára nem is 
hajtották végre. Az ítélet szövegét később áthúz
ták. A megbántott mestereken kívül — mint látni 
fogjuk — nagy része lehetett az ítéletben Halasi 
céhmesternek is, akinek egy 16 év előtti parázs 
verekedésben Nagy József ellenfele volt, emiatt 
a városi magisztrátus megbüntette, és ezt azóta 
sem tudta elfelejteni. 

Nagy József 1810-ben fizetett utoljára kántor
pénzt. Valószínűleg közvetlenül ezután, úgy 63— 
64 éves korában halt meg. 

A Nagy—Fülöp-féle ház közvetlen szomszéd
ságában lakó Sántik József nem volt tobak. A 
második szomszéd nevét nem ismerjük. A harma
dik ház birtokosa Molnár Mihályné szintén nem 
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tobakmester felesége, de özvegye sem. Házában 
1779 körül öt éven át az árnyékszékpucoló Var
sányi János lakott. 

Kétségkívül tobakház volt a negyedik szom
szédé, a pereskedő felek egykori tanítómesteréé 
és koronatanüjáé, Lalkovits Tobak Jánosé. Lal-
kovits 1756-ban, 21 éves korában állt céhbe, és 
1796-ban, 61 éves korában szerepel utoljára a 
céh jegyzökönyvében. Felesége nevét nem ismer
jük. Két gyermeke volt: Anna és János. 

Mesteridejének első huszonnégy évében, úgy 
látszik, módos emberként viszonylag zavartala
nul élhetett. Házán kívül, amelynek a helyét is
merjük, több szántóföldje volt Veszprém határá
ban, a ,,Füredi útra dűlőben" és két szőleje: Aka-
rattyán, meg a „csopaki promothoriumon, a káp
talan fundusán". 

Anyagi gondjai az 1780-as évek elején kezdőd
hettek, amikor bizonyos Segesdi Ferencnek elad
ta az akarattyai szőlőt 360 Ft-ért, és 227 Ft-ot 
vett kölcsön Sommerfeld Andrásné Tóth Julianná
tól. Az adósságra lekötötte csopaki szőlejét és 
veszprémi szántóföldjeit. Mivel a lejáratkor nem 
fizetett, hitelezője a szőlőt használatba vette. 
Némi törlesztés után azonban az úriszék vissza
adta neki, sőt a hátralékra is halasztást kapott. 
Az ügynek 1787-ben mégis per lett a vége. Ki
menetelét nem ismerjük. Nem valószínű, hogy 
árveréssel végződött volna. A városi jegyző
könyvekben ennek semmi nyoma, és Lalkovits, 
mint a per előtt, azután is megbecsült, tekinté
lyes emberként dolgozott tovább. 

Mesteridejének 40 éve alatt csak kétszer vá
lasztották meg atyamesternek, 1774— 1775-ig, de 
tizennégyszer céhmesternek. Először 1760-ban, 
tehát már a céhbe állása után négy esztendőre, 
25 éves korában, ami a céh történetében egyedül
álló eset, és egy-egy év (1763, 1768) megszakí
tással céhmester maradt 1771-lg 36 éves koráig. 
Majd újraválasztották 1778—1779-ig és 1787 
1788-ig. Inast és legényt azonban viszonylag ke
veset foglalkoztatott, mindössze hét inast és hét 
legényt. 

Leánya, Anna Szabó István tobakmesterhez 
mint feleségül, valószínűleg férje céhbe állásának 
évében, 1787-ben. Bizonyára kaptak valami ingó
ságot Lalkovitstól, de hogy kétszobás házuk tőle 
származik-e, nem tudjuk. Volt még egy káposz
táskertjük ,,a város rétje szomszédságában" és 
egy szőlejük a csatári hegyen. Eleinte tehát vi
szonylagos jólétben élhettek. 

Szabó István a céhbe állásától számított tizen
három év alatt hétszer viselt céhtisztséget. A 
szolgáló- és bejárómesterség után négy évig volt 
atyamester, 1792—1794-ig és 1799-ben. Hét inast 
nevelt és öt legényt szegődtetett. 1800-ban azon
ban már egyszerre megváltozott a helyzete. Utá
na fián kívül egyetlen inast és legényt sem fog
lalkoztatott. 1804 szeptemberében négy hónapra 
ugyan még megválasztották céhmesternek, de 
tisztségét a következő évre már nem újították 
meg, mert a számadáskor 4 Ft 35 kr hiánya volt. 

1800-tól ugyanis súlyos anyagi nehézségei tá
madtak, mind több hitelezőjével gyúlt meg a 
baja. 18 Ft 50 kr-ral tartozott egy házukban lakó 
zsidó özvegyasszonynak, Herschel Erzsébetnek, 
Streit Gábor zsidó tímár sógornőjének, 65 Ft 8 

kr-ral egy tótkeszi molnárnak és 201 Ft-tal vala
mi Kováts Istvánnak. Adósságainak 1805-ben 
exekútió lett a vége. Dobra verték házukat, a 
város rétje szomszédságában káposztáskertjüket, 
amely a peres iratokban kukoricaföldként is sze
repel, csatári szőlőjüket, „karátsonyi" két süldő
jüket, két tyúkjukat és különféle ingóságaikat. 
Jellemző képet kapunk az összeírt ingóságok 
alapján házuk berendezéséről. 

A két szobában volt egy diófa asztal négy 
tölgyfa karszékkel és két bőrszékkel, egy cse
resznyefa ,,olmáriom", két ágy, az egyik dió, a 
másik fenyőfából és egy ,,szolma nyoszoja". Az 
egyik ágyban két dunyha, egy kék, egy vörös 
,,vesszős", széles vörös „pamukos" párna, kes
kenyebb vörös pamukos párna, két vörös pamu
kos ,,ványkos", viseltes fehér párna és ,,recés" 
lepedő; a másik ágyban vörös pamukos dunyha, 
két fehér vánkos, egy fehér párna, csipkés lepe
dő és egy ,,fia" vánkos; a szalmanyoszolyán ,,szi-
lány paklany", „viselt fánykos"; az asztalukhoz 
két vászonabrosz, két -kendő és „szalvettok" is. 
A falakon hat „rámás képek". Megemlít a jegy
zék ,,egy téli gyümölts nevezetű" könyvet, kü
lönböző konyhai felszerelések és gazdasági szer
számok között, mint: nagyfejsze, „pintérezö kés", 
egy fehér tál, egy pintes és egy „meszölös öveg, 
egy pintes csutora, egy fél viselt mérce, egy 
áspa" két pár zsák, egy vízhordó sajtár, három 
fa „garábla és egy középszerű furu". Feltűnő, 
hogy tobakszerszámként csak egyetlenegy, „mes-
terséghöz való rot ska" szerepel. 

A jegyzékbe vett ingatlan és ingó vagyont 
összesen 579 Ft 36 kr-ra becsülték; benne a házat 
400, a kukoricaföldet 20, a csatári szőlőt 50 Ft-ra. 
Az árverésen azonban a kukoricaföldet kivéve, 
amelyet a város rétje szomszédságában kaszáló
nak vett meg Veszprém magisztrátusa, a becsér
téknél minden lényegesen olcsóbban, 308 Ft 19 
kr-ért ment el. A szőlő senkinek sem kellett. A 
legértékesebb vagyontárgyakat a századforduló 
idejének legtekintélyesebb és, úgy látszik, leg
vagyonosabb tobakmestere, Halasi József és fele
sége vásárolta meg. Ök vették meg a bútorok 
javát. Utánuk a vásárlóértéket tekintve egy „sidó 
tímár", lehet, hogy Streit Gábor következett. 
Kisebb pénzen vett még két tobak: Deli János, 
az akkori céhmester, Borbély József legény, „a 
házi lakó sidó asszony" és az egyik kiküldött ta
nácstag. 

Szabó Istvánnak valószínűleg sikerült időköz
ben újabb kölcsönhöz jutnia, és így visszaszerez
hette legnélkülözhetetlenebb vagyontárgyait : a 
400 Ft-ra becsült házát 205 Ft-ért, malacait, tyúk
jait, a bútorok közül azonban csak egy fenyőfa 
ágy és a szalmanyoszolya maradt meg számára, 
rajtuk nem több, mint összesen egy lepedő, egy 
párna és egy vánkos. Megtarthatta egyik rámás 
képét, szegényes konyhaedényeit, szerszámkész
letét, a téli gyümölcsről szóló könyvét és egyet
len tobakrocskáját. 

Az exekútió tehát nem tette egészen tönkre. 
A zsidó özvegyasszony továbbra is nála maradt 
a „hátulsó szobában", sőt 1807-ben 85 Ft „zálo
got" is fizetett érte. Ennek ellenében haláláig lak
hatott benne. Amikor 1811-ben aztán meghalt, 
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rokonai a zálogpénzt némi huzavona után ugyan, 
de visszakapták Szabótól. 

Szabó István különben legidősebb tagja és 
részben alapítója az egyik legkiterjedtebb tobak-
dinasztiának. Tobak volt két öccse, János és Im
re. János nála inaskodott és szabadult 1789-ben. 
1790-ben legényének is szegődtette. 1794-ben 
olvasunk róla utoljára, még mindig mint legény
ről. Fiatalabb öccse, Imre, céhbe lépése előtti 
legényévét 1794-ben ugyancsak nála töltötte, ö 
lett a dinasztia egyik legtehetősebb, de mint 
látni fogjuk, szintén eléggé hányatott sorsú tagja. 

Lalkovits Annától Szabó Istvánnak három 
gyermeke született: Terézia (Visnyei Mihály nem 
tobak vette feleségül), István és János. János is 
nála szabadult 1817-ben, István, az idősebb már 
előzőleg, 1812-ben állt fél taxára céhbe. 

Mikor halt meg Szabó István, nem tudjuk. Lal
kovits Anna, úgy látszik, túlélte. Testamentumán 
gyermekei 1839-ben összekülönböztek. István és 
János együtt perelték nővérüket, Visnyei Mi-
hálynét. 

ö r e g Lalkovits János lányának és vejének a 
sorsánál még sanyarúbb volt fiáé, ifj. Lalkovits 
Jánosé. Apjánál szabadult 1788-ban, 1790-ig nála 
volt legény is. 1791-ben állt céhbe, miután fele
ségül vette Nagy (Molnár) József húgát, Katát. 
Két ingatlanát ismerjük, a ,,Kü kép alatti felső 
és alsó dűlőben levő" kukoricaföldjét és fele
ségének a ,,rátóti gyalogút" mellett levő szántó
földjussát. Nem sokra mehetett velük és bizo
nyára mesterségével sem, hiszen ingatlanait, 
adóssága miatt, amellyel bizonyos Kozáry Fe
rencnek tartozott, már 1795-ben elárverezték. 

Céhtisztséget alig viselt. A kötelező szolgáló-
és bejárómesterség után 1796-ban csak egy évre 
választották meg atyamesternek. Munkakörül
ményeire jellemző, hogy huszonegy évi mesteri 
működése alatt sohasem nevelt inast, és legényt 
is csak egyet szegődtetett. 1803-ban odáig jutott, 
hogy káposzta-, ablak- és húslopás miatt büntette 
meg a céh. Az utolsó, róla szóló bejegyzés szerint 
1812-ben már kántorpénzt sem tudott fizetni. 

2. A Kis Malom szomszédságában 

A legrégibb tobakházak egyike, ,,a Kis Malom 
szomszédságába" Takács Tobak István (a továb
biakban Takács István) ,,kőháza" volt. A vagyon-
összeírás, amely 1779-ben halála évében özvegye 
és két árvája érdekében történt, nem említi a 
helyiségek számát és elrendezését. Közli azon
ban, hogy udvarán még egy ,,faház" és egy szin
tén fából épült műhely is állott. Ezenkívül hidas, 
négy kijáró sertés meg egy malac számára. Ki
tűnik az összeírásból, hogy más ingatlanokkal is 
rendelkezett. Volt két kertje, egyik a „Klastrom-
nál", másik a „temető alatt" és egy kukoricása 
„Csúzi Ür földjén", A vörösberényi hegyen szőle
je is, ahhoz való házzal és boltozatos pincéjű 
présházzal. 

Szemléltető képet kapunk az összeírásban ingó
ságairól. A lakószobákban volt egy „fedeles" és 
egy „rámás" ágy, tölgyfa asztal, két hosszú hátas 
pad, négy bőrös hátas szék és egy sárga posztós 
karosszék, meg egy „kétfelé nyíló" almárium. 

A sarokpadok és az asztal fölött a falon két dió
faszínű fogas, rajta nyolc „két garasos és négy 
olcsóbb korsó", hét porcelán- és „tót tál", három 
csésze, két „jókora" pálinkásüveg, egy üveg 
héber, négy „klázli". Emellett egy kis ,,kalán 
tar tó" fogas is, kilenc kanállal és két mes'zölyös 
korsóval. A szoba falait hat „vászonra festett 
rámás kép" díszítette, közülük egy „az asztal 
felett". 

A konyha berendezéséhez és felszereléséhez 
tartozott két szekrény, egy tálas, két „vasmats-
ka", tűzfogó, „vaslaposzka", vasnyárs, vasros-
tély, két vaskanál, sodró- és vágódeszka, szapuló 
vasfazék, szapulósajtár, egy sütő és két mosoga-
tóteknő, „szijtó" vasvilla, „öreg" fejsze, rámás 
fűrész, „porháló" kapa, két rosta, két szita, tíz 
zsák, egy jó és egy „avét" ponyva, három pokróc 
és egy sóőrlő. Lehet, hogy a gazdasági eszközö
ket, amelyeket a konyhaeszközökkel együtt vet
tek jegyzékbe, zsákokkal, a ponyvával és a pok
rócokkal együtt a faházban tartották, akárcsak a 
„nyolc kilós lisztes hombárt, a hat kilós fenyő
fahordót" és a „káposztás tungot". 

Bizonyára a műhelyépületben volt elhelyezve 
„a mesterséghez való" két mosóvályú, két gázo-
lóvályú, egy töltővályú, egy viselt kazán, három 
vakarókés, két ,,sikáló ta", három meszeshordó, 
hat „rotska". Itt tárolhatták az elkészült bőröket 
is; az összeírás idején: ,,béllésnek való huszon
három kötés bőrt 4 forintjával", negyvenkét 
darab, négy kötést kitevő ,,kordovánnak való 
fejér bőrt" 9 forintjával, tizenegy ,,kész fekete 
öreg kordovánt és három gidát pedig 11 Ft 50 
dénárral" számítva, összesen 139 Ft 50 dénár 
értékben. 

A vörösberényi szőlő présházában volt a prés, 
a kád, egy „botska", két csöbör, egy vajascsöbör 
rúddal, három, 30 akóra való hordó, két likvágó 
kapa, ásó, vaslapát ,,és egyéb konyhabéli eszkö
zök". A házban tölgyfa asztal, két pad, két fogas, 
két hátas szék, egy ágy, egy szalmából való 
„lésza", bennük párna, dunyha, lepedő, két ván
kos és egy „dupla pokróc". 

Jellemző a család ágy- és asztalruhakészletére, 
hogy a szőlőbelin kívül a lakóház két ágyában, a 
fedelesben és a rámásban volt öt új tollas párna, 
huszonhárom tollas vánkos, közöttük „karton
ból" valók, „fekete szőrrel varrottak, fehér var-
rásosak, veres pamukosak" és egy toll nélküli, 
szintén veres pamukos. Volt öt alsó lepedő, egy 
„új tarka dunyha és egy viselt paplan". Az asz
tali ruhák között öt „veres pamukos abrosz, öt 
veres pamukos hosszú kendő, nyolc szakasztó ru
ha" és mint olvassuk, „még több is". Mindezek 
pótlására végül 150 „kötet" fonál és már meg
szőve „mintegy 30 vég" ,,14-es vászon" is. 

Takács tobakmesterék alsó viseleti ruhái („fe
hér ruhái") közül csak a gyerekekét említi meg a 
jegyzék. Annyit mond róluk csupán, hogy az 
almáriumban tartották. Részletesen írja le ellen
ben a családfő legértékesebb felső ruháit, men
téit, „lájbijait" és külön a régiekről megmaradt, 
ékszerszámba menő gombokat, kapcsokat. Az 
asszony ruháiról nem szól. Ebből tudjuk meg, 
hogy volt Takács Istvánnak egy kis nyári men
téje, „fordított posztóbul, nyári bélésre" nyest-
prémmel szegélyezett, 14 „filigrán munkájú" 
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gombbal és 13 ,,gombházzal". De volt téli men
téje is rókaprémmel bélelt, ,,ezüst paszamánnyal" 
szegélyezett. Ezüstpaszomány volt ,,a ránczra 
valója" is, hosszúkás ,,rostélyos pléhekkel" és 
15 pár ,,öreg" ezüstgombbal, gombházuk is 29 
láncszemből álló ezüstláncból, mentekötő helyett, 
a végükön gomb és ,,pléh kapotsal". Volt továb
bá egy mentére való 15 pár „jókora" ezüstgomb
ja, nyolc darabból álló, „ránczra való, pléhekkel 
együtt". Az egyik régi „lájbiról" maradt meg 
,,8 párból álló drótos dupla rózsára" készített 
ezüstgomb és egy másikról „rostélyos", szintén 
8 párból álló ezüstgomb. A jegyzék a ruhák le
írását „egy arany paszamányos és hozzávaló 
gombos, viselt, Velenczei Kamuka Lájbli"-val 
zárja le. 

A Takács István halálakor számba vett vagyo
non nyoma sem látszik a tobakgazdálkodás eddig 
tapasztalt ziláltságának. Ezt a vagyont egy forint 
adósság nem terhelte, sőt az elhunyt mester után 
15 akó boron kívül még 64 Ft 60 dénár készpénz 
és 349 Ft követelés is maradt. Jelentősebb adó
sai között szerepel a csapócéh 90, és — ami mind
inkább fordított lesz a 18. század végén és a 19. 
elején — egy „öreg Farkas Sidó" 115 Ft-tal. 

Takács István jómódja tükröződik céhtisztsé
gein is, bár többet törődött gazdaságával és mes
terségével, mint azzal, hogy tisztségeket érjen 
el. 1762-ben történt céhbe állása után a kétévi 
kötelező szolgálómesterségből munkája érdeké
ben csak egy évet töltött le, a másodikat egy 
körmöci arannyal megváltotta. Bejárómestersé
get sem vállalt. Volt ellenben három éven át, 
1769—1771-ig atyamester, majd közvetlenül ha
lála előtt két évig, 1776—1777-ig céhmester. 

Ügy látszik, csak élete vége felé fordított na
gyobb gondot műhelyére. Korabeli viszonylat
ban valósággal „nagyüzemmé" fejlesztette. Mind
végig volt inasa. 1766-ban kettő is. Legényt pe
dig még többet szegődtetett, 1775-ig még csak 
egyet-egyet, 1776-ban azonban már négyet, 1778-
ban hármat. így műhelyében vele együtt ekkor 
öten-hatan dolgoztak egyszerre, és a legények 
nemcsak mesterüknek, hanem maguknak is fo
rintbérük mellett (17—23 Ft) 30—50 db bőrt ké
szíthettek. 

Ennek a szépen fejlődő tobakmunkának vetett 
1778-ban hirtelen véget korai halála. 

Amit Takács István szerzett és közel két év
tizeden át megtartott, azt özvegyének, Heve
nyesi Erzsébetnek második férje, és két árvá
jának mostohaapja, Frankovics Miklós, ugyan
csak két évtized alatt, jórészt eltékozolta. 

Frankovics Miklós arról volt nevezetes, hogy 
legtöbbet szerepelt a céh botránykrónikáiban. 
Horvátországból került a hatvanas évek vége 
felé Veszprémbe. Először 1777-ben van adatunk 
róla. Legény még, de gazdájának, id. Lalkovits 
Jánosnak máris meggyűlt miatta a céhhel és a 
magisztrátussal a baja. Egy, a magisztrátushoz 
intézett fellebbezésében kéri, hogy semmisítse 
meg a céh határozatát, mellyel megverése miatt 
legényét elvették és egy Ft pénzbüntetésre ítél
ték. Azért verte meg — mint írja — Frankovi-
csot, mert „a munkát számtalanszor elmulasztot
ta", ha csak „keményen" nem kényszerítette, 
idejében fel nem kelt. „Mikor a dolog mellett 

foglalatoskodnia kellett volna Hidegékhez", 
akiknek borkimérésük volt, „által menvén dél
előtt tíz óráig is elüldögélt". Mikor a mesterség 
folytatása miatt „a kortsmázásnak el hagyására 
intette, még szitkozódott, nem hogy szót foga
dott volna. Több számtalan excessusainak el ha
gyásáért s életének jobbításáért, mivel az Atya
mester intésére se hajlott, hanem még a céh elöl
járóját is káromkodással illetvén, veréssel fenye
gette, e sok bosszúság miatt felindíttatván" ver te 
meg. Az ezért járó 1 Ft büntetésben megnyug
szik, de kéri, hogy legényét ítéljék vissza neki, 
különben „elvétele kimondhatatlan kárára lesz" 
emiatt a legközelebbi Erzsébet-napi vásárra „nem 
is készülhet". 

Frankovics Miklós nem ment vissza Lalkovits 
Jánoshoz. 1778. január 12-én beszegődött Takács 
Istvánhoz, és mestere halála után azonnal elvette 
a nála valószínűleg idősebb, de gazdag özvegyét. 
1779. febr. 19-én céhbe állt, és amikor a városi 
magisztrátus ugyanezen év májusában számba 
vette a Takács-vagyont, mentéjén ott ragyogott 
már Hevenyesi Erzsébet első férjének 15 pár 
,,jókora" ezüstgombja. 

Mint megházasodott mesternek, a Takács-
vágyon birtokában nemhogy lecsillapodott volna 
kötekedő, garázda természete, de még inkább 
kifejlődött. Fűtötte az irigység és az ebből fakadó 
ellenszenv is, amit idegen származása és külö
nösen könnyen szerzett jóléte miatt mestertársai 
részéről minduntalan tapasztalnia kellett. 

Alig telt el egy-két esztendő, és Frankovics 
Miklóst úgy ismerik városszerte, mint „botrán
kozást és zenebonát okozó engedetlen és nyakas, 
rossz embert, aki miatt némelly Mester Emberek 
Tőle el ijedvén a Céhben is alig maradnak, fél
vén, hogy vagy egyikét, vagy másikát agyon 
ütni fogja". 

Ez a félelem nem volt alaptalan. Bár a tobak-
mesterek általában mind italozó emberek voltak, 
és különösen borközi állapotban kötekedésre, 
verekedésre egyaránt hajlamosak, Frankovics 
Miklós mindegyiket felülmúlta féktelen termé
szetével és roppant testi erejével. 

Két olyan nagyobb verekedésről tudunk, 
amelyben a főszerepet vitte. Ezekben a tobak-
céh úgyszólván minden vezető embere részt vett, 
söt néhány más szakmájú mester, inasok és mes
terasszonyok is. 

Az egyik verekedés színhelye a megboldogult 
Hideg László tobakmesternek házi borkimérése 
volt. Ezt Frankovics Miklós mester korában, 
úgy látszik, még gyakrabban kereste fel, de szí
vesen látogatta a nap minden szakában a többi 
tobakmester és környékbeli egyéb iparos is. 

Ide tért be 1782 januáriusának egyik kora dél
előttjén Varsányi János céhnótáriussal. Már ott 
találták néhai Hideg László sógorát Nagy (Mol
nár) Józsefet. Valamivel később érkezett Fülöp 
József céhmester. Akkor még nem különböztek 
össze a házügyben. Fülöpre egy icce bort rá-
köszöntöttek. A céhmester is hozatott egy iccé
vel. Ezek után kezdte el Frankovics Miklós — 
amint a magisztrátushoz intézett panasziratban 
olvassuk — „az ő tréfáját". A ház konyhájából, 
bizonyára a bor mellé egy fazék káposztát hozott 
ki és a „fazékba öt vagy hat főzőkanalakat". 
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Minekutána pedig mestertársai az idegen házban 
tett „illetlen tréfájának elhagyására" intették, 
„teknőforma" nagy, hosszú darab szalonnát talál
ván, ismét azt hozta, és ,,mint valamely bölcsőt 
az asztalon úgy rengette". Időközben két szűcs
mester is bejött, Antal Ferenc és Kiss Márton. 
A bort ezekre is ráköszöntötték. 

Frankovics ezután kötött bele Antal szűcsbe. 
„De hallod é szűcs — szóllott — nem derekas 
híredet hallottam, hogy csak olyan hóbortos em
ber vagy". Mire a szűcs: „Mért mondja Kend 
ezt énnekem, hiszen nem vétettem én Kendnek". 
Frankovics azonban nem hagyta abba: ,,De csak 
hallottam a híredet, hogy nincs Te nálad a szű
csök között gazabb, hunczfutabb ember". Az 
„bosszúságra ingereltetvén így kénytelenít tetett" 
felelni: „Barátom mért piszkol Kend engemet, 
hogy én szegény rongyos vagyok s Kendnek 
üstös mellyé vagyon? Ne piszkoljon Kend engem 
a más házánál!" Amikor Frankovics a szűcsöt 
erre ismét „öszve hunczfutolta", Antal „meg
háborít tatván" így szóllott: „Te el bíztad maga
dat, mert nem a magadéból vagyon, hanem a más 
seggivei, engedelemmel legyen mondva ganéj-
lasz." Frankovics a szűcsöt ezen szavára ismét 
„hunczfut akasztófára valónak" szidván „a házból 
kitaszította", mire Kiss Márton társa is kénytelen 
volt eltávozni. 

A történtek miatt Nagy József Frankovicsot 
„becsülettel megfedte". Mire az most őt is „öszve 
hunczfutolta és akasztófára ítélte", ami az idő
sebb mesternek „felette sérelmesen esett". Ez
után Fülöp céhmester „kötelessége szerént" szin
tén megintette, mondván, hogy „mért bánik így 
a becsületes emberekkel, holott a korcsma min
deneknek szabad légyen". Erre Frankovics a 
céhmestert is „hunczfut névvel szidalmazta és 
akasztófára ítélte". Amikor pedig Fülöp arra 
figyelmeztette, hogy őt, céhmesterét nem szidal
mazni, hanem „becsülettel illetni tartozik", a 
hajába kapott és „keményen hurcolni" kezdte. 

Kezéből Varsányi János nótárius szabadította 
ki. Frankovics most a nótáriusnak is a hajába ka
pott, miközben „rettentő istenkáromlással" így 
szidalmazta mindkettőt: „Baszom teremtette 
hunczfut fiai! Hunczfut a céhmester, s te is huncz
fut nótárius vagy, de nem maradsz többég czéh 
nótáriusa!" 

Fülöp céhmester kimenekült a szobából a tor
nácba. Frankovics követte, ott ismét a hajába 
kapott, és hurcolás közben „száját is öszve sérte
gette, körmözte és nem tudni mit mi veit volna" 
még vele, ha Varsányi is kijővén a szobából, el 
nem taszította volna. A felbőszült embert az idő
közben megérkező Lalkovits Jánosné és Var
sányi Jánosné próbálták csillapítani. Nem sok 
sikerrel, mert „egy nagy csáfirtot" kapott a kezé
be, és minden bizonnyal „agyonütötte volna" 
céhmesterét, ha az utcaajtót maga után be nem 
rántja. A céhmester most negyedmagával a vá
rosbíróhoz szaladt panaszra és Frankovicsnak 
„cselekedetei elszámlálása közben a csáfirtót is 
bé mutatta". 

Az ügynek ezzel korántsem lett vége. Mikor 
ugyanis a céhmester Fülöp József a városbírótól 
visszatérve Lalkovits Jánoshoz ment, nem tud
ván, hogy Frankovics feleségestül náluk van, 

alig ült le, az már „testét lelkét öszve mivelvén" 
ismét a hajába kapott, úgy, hogy az asszonyok 
alig tudták róla „el verni" . A céhmester kény
telen volt újra menekülni és „elbúni". Franko
vics megint követte, de mivel Lalkovitsné az 
utcaajtót bezárta, a „víz felől került". Ott viszont 
„egy vargáné" tévútra vezette, mondván, hogy 
az apjához ment. A vargáné előtt most már a 
céhmester apját kezdte szidalmazni: „Az apja is 
hunczfut kurvás kurafi, mint fia", mondta, és is
mét egy nagy csáfirtót kapva a kezébe, házrul 
házra tovább kereste kiabálván: „Hol ez a huncz
fut céhmester? Mert a vérében iszom ma." S mi
után nem találta, a házához ment, s ott feleségét 
„Szentes Sámuel süvegesnek füle hallatára kur-
vázta össze". 

Ilyen volt az eset a feljelentők, Nagy József és 
Fülöp József szerint, akik természetesen igye
keztek szépíteni a szerepüket, és minden ódiumot 
Frankovicsra hárítottak, ö viszont feleletében a 
panasztevőket okolta. Nem vitás, kitűnik a két 
írás egybevetéséből, hogy Varsányi nótárius, 
Nagy József mester és Fülöp József mester és 
céhmester korántsem lehettek ennyire tartózko
dók a verekedésben, mint állították, és Antal 
szűcs sem volt olyan mértéktartó, amilyennek 
magát feltüntetni igyekezett. Frankovicsot, aki
ről persze szintén alig hihetjük, hogy borozgatás 
közben csak — mint írja — „nyájaskodott" vol
na, éppen a szűcsnek még a bevallottaknál is sér
tőbb szavai és Fülöp József céhmesteri méltó
ságát fitogtató magatartása bőszítette fel. 

Frankovics szerint ugyanis nem ő kezdte el a 
kötődést, hanem Antal szűcs, amikor nem fogadta 
el a rá köszöntött bort, mondván, hogy „illen 
tatskóra nem köszöni" és utána a gazdag özvegy
gyei örökölt Takáts-vagyonra célozva, többször 
is rátámadt: „Mit kevélykedel, hiszen más keres
ményéből és szarából élsz"! Majd Fülöp József
hez fordulva: „Ki tudgya honnand Kurvaannyá-
bul jött, se országa, se hazája nékie." Amit mes
terembertársai „örömest hallván", bosszúságára 
csak nevettek. 

A további kötődésnek és a verekedés meg
indulásának sem ő, hanem a céhmester volt az 
oka. Fülöp József mondta neki megvetéskép
pen: „Te csak egy szolgáló mester vagy . . . és 
mellét vervén . . . nem félsz tőlem, holott bírád 
vagyok és parancsolhatok véled." A céhmester 
parancsára ragadta meg fél kézzel a torkát Var
sányi, a másikkal a haját tépte „szidván és mivel
vén horváth lelkét". Majd eleresztve a haját, lá
bát kapta meg és „a földre ejtette". A céhmes
terrel ott együtt a mellére térdeltek, fejét a föld
höz verték és annyira „fujtogatták", hogy már 
szólni sem tudott. Valóban meg is fojtották volna, 
ha Varsányiné a „maga urát és a másikat is le 
nem húzta volna róla". Frankovics szerint tehát 
minden fordítva történt. De bármiként volt is, 
kétségtelen, hogy a „csáfirtóval" mégiscsak ő 
kergette meg ellenfeleit. Ezt nem is tagadta. 

A harag a verekedéssel természetesen nem 
múlt el. Tovább fűtötte a szereplőket, 'és alig 
két év múlva egy még szilajabb verekedésnek 
lett okozója. 

Az esetet súlyosbította, hogy ezúttal nem 
korcsmában történt, hanem a Fülöp József után 
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megválasztott új céhmester, Nagy József házá
ban, úgyszólván az egész céh jelenlétében. Még
pedig 1783. december 26-án, amikor Nagy József 
a céhbelieket magához „parancsoltatta a Kegyel
mes Királyi Artikulusok meghallgattatására". 
Ott volt a mesterek között Frankovics Miklóson 
kívül az 1781-ben hozzá szegődött és alig két éve 
remekelt jó barátja, az akkor még ifjú Halasi 
József is. 

Az artikulusok felolvasását követő szokásos 
borozgatás közben Frankovics belekötött a céh
mester inasába, és mivel az nem hagyta magát, 
ki akarta dobni. Gazdája az inas védelmére kelt, 
mire Frankovics a céhmesternek ,,hajában esvén 
egymást húzták s vonták a szobában", amíg Nagy 
József, ,,hogy nagyobb verekedés ne támadjon", 
elment a volt céhmesterhez, Fülöp Józsefhez és 
a panaszirat szerint a ,,békességnek megszerzése 
végett" — értsd segítőtársnak — ,,magához el 
hívta". 

A régi ellenfél megjelenése természetesen 
olaj lett a tűzre. Mihelyt a szobába léptek, Fran
kovics azonnal Nagy Józsefnek ,,esvén az ágyhoz 
csapta és azután hajánál fogva a földön húzta s 
vonta és nagy fürt haját ki is tépte". Bizonyos, 
hogyha az atyamester Tósoki Ferenc, aki ebben a 
verekedésben Varsányi nótárius szerepét vette 
át, a Frankovics kezéből ki nem szabadítja, „egé
szen össze törte volna". Amíg Tósoki Frankovics 
Miklóst tartotta, addig Nagy József céhmester 
elbújhatott, úgy, hogy többé meg nem találhatta. 

Közben Halasi József, Frankovics barátja a fő 
ellenfélre, Fülöp József volt céhmesterre ,,esett, 
azt földre tapodván húzta és hurcolta". Majd 
Frankovics Miklós is ,.kiszakasztván magát Tó
soki kezéből" ráesett s a „szegény öreg embert", 
aki senkinek sem vétett, most már ketten „kínoz
ták, markokkal rugdalták, annyira, hogy az ol
dala csontját is betörték". És amikor az ajtón ki 
akart menni, Halasi úgy „meg taszétotta, hogy 
orrán ki esett". Az atyamester ismét tartóztatta 
Frankovicsot, amíg úgy gondolta, hogy a volt 
céhmester hazamehetett. De amikor eleresztette, 
az „fogta a korsót, egyet ivott" s így kiáltott: 
,,Hol vagyon a Húsfejü Disznó!" És amikor „ki 
menvén a szobából ott találta még Fülöpöt, mert 
a sok verések miatt el nem mehetett, kapta és a 
talpfán át kitaszítván a hóban hentergette, agy
ban fejben irtóztató képpen verte, húzta s vonyta 
azt kiáltván, hogy mind addig meg nem nyugszik, 
míglen az vérében nem iszik". És ha akkor is az 
atyamester a védelmére ki nem megy, „még em
berhalál is történhetett volna". De mindaddig 
tartóztatta ismét Frankovics Miklóst „míg sze
gény vert öreget is elrejthették". Frankovics 
azonban ekkor sem szűnt meg előbbeni szavait 
ismételni, hogy nem nyugszik, míg véréből nem 
iszik. 

Frankovics Miklós és Halasi József a feljelen
tésre adott válaszukban természetesen ismét fel
jelentőiket okolták. Csak védekezni voltak kény
telenek — válaszolták —, amikor pl. Fülöp József 
,,a teli korsót Frankovics Miklós fejéhez akarta 
vágni", vagy amikor ugyancsak Fülöp Halasi 
Józsefet a földhöz ver te és rajta „által lépvén 
Frankovicsnak neki ugrott, nyakábul az inget 
kiszaggatván", a céhmester Nagy Józseffel 

együtt az ő „temérdek haját tépték ki". Ekkor 
„hasogatták le róla" — az egyik szomszéd vallo
mása szerint is — „hat foréntos lájbliját". Min
denesetre kétségtelen, hogy a feljelentők is szé
pítettek a tényeken, és igyekeztek a maguk érde
kében hangulatot kelteni. Ezért nevezték pl. az 
ekkor még csak 34—35 éves Fülöpöt „erőtlen 
öreg embernek". 

A verekedésnél jelenlévő két koronatanú, 
Tósoki Ferenc és Hevenyesi Mihály azonban 
egyöntetűen Frankovics Miklós és Halasi József 
ellen vallottak. Ellenük szólt a „megveret teknek" 
(Nagy, Fülöp) az eljárási költségeken kívül „öt 
hétig való szenvedések s időtöltésekért" a céh 
és „a hurcoltatott mesterek" által a magisztrá
tushoz terjesztett kártérítési igénye, amely a 
„borbélynak érvágásért, herbatéért s más egyéb 
eszközért" (nyilván orvosságért) összesen 44 Ft 
96 kr-t tett ki. 

Frankovics Miklós mulatós, garázda termé
szete mellett azért jó szakember lehetett. Nem 
mondhatjuk azt sem, hogy verekedései miatt tel
jesen elszigetelődött volna a céhben, hiszen ép
pen a második nagy verekedés évében, 1784-ben 
választották meg atyamesternek, és az is maradt 
négy éven át, egészen 1787-ig. Mindenesetre 
nősülése óta felesége és az árvák vagyonát nem
hogy gyarapította volna, de mint 1786-ban a 
magisztrátus kiküldöttei megállapították, nem 
volt már sertése, sem malaca, nem találtak bort 
a szőlejében, eladta 25 „foréntokon a szép ezüst
gombos nyári mentéjét, 4 forintokon a nyári 
lájblijét". Felvette és bizonyára felélte a csapó
céhtől járó 90 Ft-ot és a többi hitelezőtől az ösz-
szesen 143 Ft 50 kr-t. Időközben egyik fia — 
valószínűleg a Takács Istváné — meghalt, a vö
rös pamukos lepedőn temették el. 

Alighogy letelt utolsó atyamesteri éve, „ször
nyű káromkodás miatt" újból bajba jutván, a 
vármegye fogságába került. Tettének körülmé
nyeit nem ismerjük, csupán magát a tényt, abból 
az 1788-ban kelt levélből, amelyben Hevenyesi 
Katalin (valószínűleg felesége nővére) és egy 
bizonyos Rostás Imre 200 Ft kaució ellenében 
kérik, hogy addig „amíg szürettye elvégződik", 
engedjék szabadságra a börtönből. Valószínűleg 
nemcsak kiengedték, hanem minden büntetését is 
elengedték, különben nem választhatták volna 
meg még ugyanezen év végén, minden garázdál
kodásai ellenére is, 1789-re, céhmesternek. E 
tisztségét 1790-ben megújították, de februárnál 
tovább nem tarthatta, mert újabb „excessusai" 
miatt ismét megbüntették, a céhmesterségről le
tették, és helyébe egyik legnagyobb ellenségét, 
Nagy Józsefet választották meg. 

Ettől kezdve a még csak 30—32 éves Franko
vics Miklós nem kapott több tisztséget a céhben. 
Tovább dolgozott ugyan 1799-ig — ebből az év
ből való az utolsó adat róla —, még három inast 
nevelt, szabadított, közöttük 1793-ban Ferenc fiát 
is. Hét legényt foglalkoztatott, közöttük 1793-
ban Ferenc fiát is, de mind többet és többet ivott, 
garázdálkodott, és részegségében már családját, 
sőt akinek jólétét köszönhette, feleségét sem 
kímélte. Megdöbbentően szemléletes képet ka
punk erről abban a jelentésben, amelyet 1790. 
december 13-án Kegyes Ferenc veszprémi szabad 
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vajda írt a magisztrátushoz Frankovics Miklós 
„Aristomba lett viteléről . . . azért mivel szenved-
hetetlen garázdasági közt feleségét halállal fe
nyegette". 

„Alul írt napon és esztendőben — szól a tör
ténet — városi ordinárius bíró Frantz Pál uram 
parancsolatjából elmentem több városi szol
gával Frankovics Miklós házához avégre, hogy 
őtet aristomba hajtanánk, mivel felesége ins
tált testvér ötse (talán Hevenyesi Mihály) ál
tal, hogy némely tékozlásokat tesz az ura és meg 
is verte. De amely pénzt el vitt hazulról, már 
akkorra mások el vették tőle és haza adták az 
Feleségének. Ezt mi meg tudván békét hagytunk 
nékie és le vetőztettük, mert azt is mondották, 
hogy az csizmájában eregette volna az pénzt, 
de nem volt benne, és le is fektettük. 

Már el akarván onnét jönni, mikor az feleségét 
tsak mind fenyegeti, hogy tovább nem lesz vele 
tsak az éjjel, hogy »mért adtál föl az Bírónak, 
várj tsak! « Én ugyan tiltom őket az Vásár Birok
kal együtt az fenyegetéstül, de nekünk is tsak 
azt felelte, hogy addig nem nyugszik, miért kis-
sebbéti őtet az felesége. 

Az asszony engem kihív és mondja, hogy vele 
meg nem mer maradni az éjjel, vagy megöli, 
vagy agyonüti, »bár már az szobába, ott lesz az 
életemnek vége«. Felelem nékie »nohát tsak el 
késértetem az Áristomban«. Arra nem szól az 
Asszony. 

Bé megyek, hát már akkor egy szál viasz gyer
tya ég az kezében és az hasán tartja fekve. Mon
dom nékie »hiszen kend nem haldokló, minek 
égő gyertya kendnek?« Feleli arra »míg ebben 
az gyertyában tart addig iszom, hozzatok bort, 
majd az után lesz valami és tovább az feleségem 
nem lesz, tsak az éjjel«. Én azon sokat ér tek s 
elvetetem tőle az gyertyát, féltem, hogy vagy 
az ágyát meg gyújtja, vagy ki szaladván az gyer
tyával és több szomszédságoknak is kárt tesz ha 
otthon hagyjuk, vagy feleségét meg öli, vagy 
magát el veszti és akkor mi okoztatunk. 

Akkor mondom neki »Miklós ide haza nem 
hálsz mivel ilyen fenyegetődő szókat hallok, 
hanem készülj«! Mondom az István hajdúnak 
adja néki az ruháját. Oda adja, még sem készül. 
Akkor mondom néki »már látom más képen kel 
kenddel bánni«. Mégy feléje az István hajdú, 
hogy majd öltözteti. Föl ugrik az Miklós, ölre 
esik az hajdúval, akarja torkolni rútul. Akkor 
az másik hajdú is és az Város katonája neki es
nek, de tsak alig bírnak vele. Szemlélődik min
den felé, hol mit kaphatna, de előre az kést az 
asztalrul el tettük. És fenyegette az feleségét. 
Akkor mondottam »el jönne Kend velünk szép
ség szerént vagy nem?« Akkor le tsapja magát 
az földre, ő nem mégy. Arra felelem »most kös
sétek meg, nints más mód benne«. Akkor hátra 
vetette magát és annál jobban reá húzódott az 
kötés, az karján levő kék és vörösséget maga 
okozta, mert ha az Ajleth Jakab vásár bíró nem 
segített volna, bizonyos, hogy nem bírtak volna 
véle az hajdúk. Az kik pedig oda jöttek az lármá
jára némely emberséges emberek, mondottam 
háromszor, vagy négyszer is, hogy ki lesz kezes 
érette, nem viszem el. De senki sem mert föl 
állani mellette." 

Frankovics Miklós garázdálkodásairól az utol
só fennmaradt írás 1794-ből való. Kiviláglik be
lőle, hogy a teljesen elvadult ember most már 
mindenkibe belekötött, aki csak útjába került, 
így történt azon a hétfő délutánon is, amikor 
valamelyik vendégfogadó-beli kuglizó társaságá
ban véresre verte Mart inkovics István gomb
kötőmestert. A gombkötő panaszirata szerint ott 
volt rajta és Frankovicson kívül Horváth „com
pactor" (könyvkötő) és egy német vargamester. 
Később csatlakozott hozzájuk „Pömésse (?) Han-
zél és a Köttél (?) szabó". 

Frankovics, hogy vesztett, elkezdte szidni a 
németeket „rátzul". „Baszom német hitüket, lel
küket, majd meg tanétom még ma őket" és az 
pénzüket „hamisan" el akarta tőlük venni. De 
hogy „azok az emberséges emberek ezt észre
vették onnand elmentek". Amikor ezután a 
gombkötő a nagy káromkodásér t megfeddte őt, 
rá is megharagudván, most már az „ő lelkét, 
hitét, teremtésit" káromkodta. Hogy pedig arra 
a gombkötő ugyancsak hasonló módon „Baszd 
meg a szart, nem hitemet, lelkemet" — vissza
felelt, Frankovics nekiugrott és úgy megütötte 
orrát, hogy az „egész ábrázolattya a ruhája vérbe 
borult". Horváth compactor meg is jegyezte: 
,,Az a szegény legény nem vétett senkinek, azt 
cselekennyi vele az már disznóság." Olyan ütés 
volt ez, hogy — mint a gombkötő írja — „föl 
nem vet te volna száz forintért, mert egy meszöly-
re való vér is kifolyt" belőle. 

Frankovics Miklósról 1799 után — ekkor még 
megfizette a kántorpénzt — nem tudunk. Lehet, 
hogy a mértéktelen ivás vitte a még csak negy
ven év körüli tobakmestert a korai sirba. 

3. A Nagy Hídnál 

Stílszerűen kapcsolódnak Frankovics Miklós 
sorsához fiának, Frankovics Ferencnek viselt 
dolgai. Apjánál volt inas, ő szabadította fel 1793-
ban, nála volt legény is céhbe állásáig, 1800-ig. 
Mintegy 20—21 éves koráig tehát az apai házban 
élt és dolgozott. 

Ez a ház azonban nem volt mindvégig azonos 
a „Kis Malom" melletti, Takáts Istvántól örökölt 
kőházzal. Egy, még Frankovics Miklóssal kap
csolatos jelentéktelenebb kutyapörben ugyanis 
már azt olvassuk, hogy 1797-ben Vida Imre var
galegény szomszédságában volt. Ez a ház viszont 
azonos kellett hogy legyen azzal az épülettel, 
amely az 1807-ben, már Frankovics Ferenc által 
kötött eladási szerződés szerint, a „Nagy Hídnál, 
a Vágó széknek átellenében és ugyan Vida Imre 
szomszédságában" állott. Mivel nem tételezhet
jük fel, hogy néhai Takács István vagyonának 
összeírásánál a helyszínen végző deputátsok a 
ház fekvésének meghatározásában tévedtek vol
na, csak arra gondolhatunk, hogy Frankovics 
Miklós a „Kis Malom" melletti, egykori Takács
féle házat később ezzel a házzal cserélte ,fel. 

Frankovics Ferenc valószínűleg az apja halá
lát követő évben, 1800-ban, céhbe állása idején 
lett a Nagy Híd melletti ház önálló gazdája. Már 
mesteréveinek legelején sok gondot okozott a 
veszprémi hatóságoknak. A káptalani fiskális 
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1802-ben kiállított bizonyítványából tudjuk, hogy 
alaposan gyanúsítható volt a házával szemben 
levő mészárszék 1801-ben történt feltörésével 
(,,loppal való felnyitásával"). A mészárszékből 
ekkor „száz egynehány forint veszett el". De 
mivel a cselekedet „egész valósággal" nem volt 
rábizonyítható és ,,más rendbeli kisebb tetteiért 
14 napig tartó fogságát kiállotta", szabadon bo
csátották. 

Nyilván ilyen életmódjával magyarázható, 
hogy az apai házat már 1807-ben 400 Ft-ért el
adta Raisz Mátyás mészárosnak. Hová költözött 
feleségével, Pécseli Erzsébettel, nem tudjuk. 
Valami baj történhetett mestersége körül is. Csak 
céhbe állásának évében volt egy legénye, ezután 
sem inast, sem legényt nem szegődtetett. Hama
rosan abba kellett hagyja a tobakságot, hiszen 
1806—1812-ig úgy szerepel a céh jegyzőkönyvé
ben, mint aki kántorpénzét nem adta meg. 1812 
után pedig egyáltalában nem találunk róla mint 
tobakról adatot, bár a városi peres iratokban 
ezután is többször fordul elő még Tobak Ferenc 
néven. 

Lehet, hogy már ekkor a „Vármegye katonája" 
lett. Mint ilyen, adta át 1817-ben 300 Ft kölcsön 
kamatául négy esztendőre felesége hozományá
nak, egy Betekints csárda melletti kert haszná
lati jogát sógorának, Pécseli Sándornak. Mivel a 
négy esztendő leteltével adósságát nem fizette ki, 
Pécseli pert indított ellene. Időközben felesége 
meghalt. Üjranösült, Bozzai Teréziát vette el. 
Egy „Szabadi útra dűlő két kulás szántóföldet" 
kapott vele hozományul. De második felesége 
is hamarosan elhalálozott, ,,két kisded gyerme
ket" hagyva maga után, akik alig két év lefor
gása alatt szintén meghaltak. Így az asszony 
„magvaszakadván", ezt a földet is oldalági ro
konsága perelte vissza. 

Frankovics Ferenc mindkét asszonyával na
gyon nyomorúságos körülmények között élhe
tett. A „vármegye katonájából" napszámos cse
léd, majd egylovú fuvaros lett. Keresete arra sem 
volt elég, hogy portióját (adóját) kifizesse. Adó
hátralékai miatt exekútiót rendeltek el ellene. 
Amikor a város által épített kórházban téglát 
hordott és lova szállítás közben megdöglött, így 
könyörgött a magisztrátushoz: „Igaz ugyan az, 
hogy én a portióm le fizetésével néhány részben 
tartozom, melyért most tsak ugyan keménnyen 
szoréttatom is de . . . könyörgök alázatosan . . . 
méltóztasson tekéntetben venni hosszas üdéig 
való betegségemet, amely a mostan szűk üdőben 
minő keserves légyen egy cselédes embernek, 
ki ki által láthattya. Azomban — mikor — az 
Érdemes Város által készülő Ispotálhoz téglát 
hordottam, egy 52 foréntos lovam meg szakadván 
meg döglött. Ily tetemes kár az ily szegény em
bernek minő kár lehet, tapasztalásban vagyon az 
Érdemes Városi Magisztrátusnak. Azért én aláza
tosan könyörgök, elsőben a portióm le fizetése 
eránt várakozással lenni, másodszor, mivel ezen 
lovamnak, hogy a városi dologban lett el vésze
se . . . valamely reflexióban venni méltóztasson." 

Az 1822. nov. 21-én kelt „könyörgést" a ma
gisztrátus már két nap múlva elutasította, mert 
a portióval kapcsolatos kérésben közvetlenül 
,,az exekútióra kiküldött u rak" illetékesek, és 

mivel a „meg tett visgálatból" kitűnt, hogy Fran
kovics Ferenc „a Beteg házhoz" a téglát „pén
zért és önként ajánlott szabad akaratú napszám
ba" hordta. Lovának elvesztése pedig „a mód 
nélkül való, de — szintén — szabad akarattyától 
függött megterhelésből következett be". Külön
ben is a városnak nincs olyan „fundusa és kasz-
szája" amelyből kártérítést adhatna. 

Amikor második feleségének halála után a 
fiskális a városi gyámtól a még akkor életben 
levő kisdedek érdekében anyjuk hozományának 
összeírását és „bátorságba" (biztonságba) helye
zését kérte, azt írta Tobak Ferencről, hogy „az 
egész ember részeges és pazarló volna". 

Frankovics Ferenc a szülői házban könnyen 
válhatott részeges és pazarló emberré. Mint a 
peres iratokból tudjuk, apja nemcsak maga ivott 
állandóan, szívesen kínálgatta borral inasait is. 
A fiú, úgy látszik, csak garázdaságban nem kö
vette apját. Tolvajlásának, az örökölt ház korai 
eladásának, folytonos adósságainak és végső 
nyomorúságának valóban részeges és könnyelmű 
természete lehetett egyik legfőbb okozója. 

Pazarlásra egyébként a szó valódi, de főként 
apai értelmében alig volt lehetősége, lévén első 
felesége kis kertje, majd a második egész hozo
mánya — mint az összeírásban olvassuk — össze
hasonlíthatatlanul kevesebb annál, amit a Takáts 
István özvegyének jóvoltából apja használhatott. 
A kis szántóföldön kívül csupán némi ágy- és 
asztalnemű (egy dunyha, egy párna, három ván
kos, két lepedő, egy vörös pamukos ágyterítő, 
egy abrosz és két hosszú kendő), a szobában csak 
egy üveges kép, a konyhába valók közül egy ser
penyő, egy rostély és három zsák; készpénz pe
dig elhullott lova értékének a felénél is keve
sebb, mindössze 21 Ft 20 krajcár. 

Legutoljára 1825-ben Kovacsics Ignác „várme
gye katonája", talán egykori társa, jelentette be 
a magisztrátusnak 101 Ft követelését ellene. 
Frankovics Ferenc, úgy látszik, az apai ház eladá
sa után szerzett újabb házát ajánlotta fel Kova-
csicsnak, és erre vette át a 101 Ft-ot. A házat 
azonban valamelyik pere miatt lefoglalhatták, és 
Kovacsics nem juthatott a birtokába. Lehet, hogy 
ez a per a 300 Ft adósságért még az 1822-ben in
dított Pécseli-féle per volt, amellyel kapcsolatban 
hozott exekútiós ítélet csak 1827-ben lett jogerős. 
Az ítélet egyébként az akkor kb. 47 éves Franko
vics Ferencről Veszprém város levelestárában az 
utolsó adat. 

Frankovics Miklós, majd fia, Ferenc Nagy 
Hídnál levő séd-parti házának közelében még két 
másik tobakházat ismerünk. A legközelebbi 
„napnyugatról" szintén Vida Imre varga szom
szédságában Vati Mihály háza volt. 

Vati annak a Tósoki Ferencné özvegy mester
asszonynak lett 1806-ban a legénye, akinek férje 
atyamester korában, 1783-ban részt vett Franko
vics Miklósnak Nagy József céhmester házánál 
történt emlékezetes verekedésben, és 1803-ban 
halt meg. Vati Mihály céhbe állásakor, 1806 de
cemberében az idős özvegyasszony helyett a nem 
tobakcsaládból való Makai Juliannát vette fele
ségül. Valószínűleg nem kapott vele házat hozo
mányul, apósánál vagy árendában lakhatott, mert 
18P8-ban egy Hajda Mihály szintén nem tobak 
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iparosét vásárolta meg, 1088 Ft-ot „Ígérvén ér te" . 
De csak foglalót fizetett, és nem költözött a ház
ba. Czvek Mihály muzsikusnak adta bérbe. Mi
vel Haj da nem kapta meg a ház árát, pert indított 
ellene. A per kimenetelét nem ismerjük. De Vati 
Mihálynak valószínűleg sikerült rendezni ügyét, 
hiszen 1810-ben már megvette a nyilván alkalma
sabb és jóval olcsóbb Nagy Híd melletti házat 
720 Ft-ért, N. Frantsits Páltól. 

E házról nem tudunk többet. Vati Mihály va
gyoni viszonyairól is csak annyit, hogy 1819-ben a 
palotai Veltkugel Simon zsidó pert indított el
lene „bizonyos adósság végett". A per sorsát 
sem ismerjük. A céhjegyzőkönyv szerint jelen
tősebben egyszer büntették meg, 1808-ban, ami
kor ,,Deli János bőrt akarván az zsidótul ven
ni, az alkujában bele akadott és elüle meg vette 
az bőrt". Munkakörülményeiről alig vannak ada
taink. Ezek szerint egyszer volt inasa és egyszer 
legénye. Végigment különben a céhtisztségek 
szokásos ranglétráján, a szolgáltató- és bejá
rómesterségen. 1815—1817-ig egyszerre volt 
atyamester és ,,vicecéhmester". A „főcéhmester-
ségig" azonban nem jutott el. Amikor 1834-ben, 
kb. 48 éves korában meghalt, a céh 7 Ft-ot adott 
koporsójára. 

A Nagy Híd melletti harmadik ház ugyan
abban az évben került Szabó Imre tobakmester 
birtokába, amikor Vati Mihályé. Szabó Imre, 
Szabó Istvánnak, id. Lalkovics János vejének 
öccse már 1795-ben állt céhbe. Ez a háza nem el
ső ingatlana volt a környéken. A korábbit el
ső feleségével Mészáros Juliannával együtt sze
rezte az Ürkúti Malom közelében. Feleségének 
halála után és valószínűleg már második fele
ségével, Horváth Annával (talán a kiterjedt Hor
váth tobakcsalád egyik tagjával) kötött házas
sága idején, 1810-ben adta el Fridrik János mes
tertársának és költözött be a Nagy Híd mellett 
levő házba. 

Első felesége halálakor, 1806-ban három árvá
ja: Istók, Imre és Ignác érdekében vagyonát ösz-
szeírták. Ebben olvassuk, hogy Mészáros Julian
nával ,,együtt szerzett" ingó és ingatlan javaik 
értéke 2172 Ft-ot tett ki. Nem volt olyan tekin
télyes, mint Takács Istváné, de tobakviszony-
latban igen jelentős vagyonnak számíthatott. Hi
szen hogy csak a nagyobb tételeket említsük: a 
házat (még az első, nem a Nagy Híd melletti ház
ról van szó) 800, sas-hegyi szőlőjüket 80 és nagy 
mennyiségű, raktáron levő bőrkészletüket 
ugyancsak 800 Ft-ra becsülték. 

Bőven voltak „mesterséghez való eszközeik" 
is: szömörcze, mész, és mint a ház 1810-ben tör
tént eladásának „bevallásából" is kitűnik ,,ka-
zány, töltő, mosó, csertörő és gázoló válu, két 
meszes", egy vasabioncsos mésznek való tölgy
fa „sajtár", egy „csöbör", ugyancsak vasabron-
csos „föstéknek való" és azzal teli ,,tung"; végül 
„sátorfa" szintén vasalt, két ponyvával. 

Állatok az összeírásban nem szerepelnek. A 
ház helyiségeinek számát sem tüntették fel. 
Felvették azonban bútoraikat, ezek alapján két 
szobára, konyhára és kamrára következtethe
tünk. A tobakszerszámoknak és munkának vala
miféle műhelyt is fel kell tételeznünk. 

A lakóházban volt három ágyuk, kettő tölgyfa-. 

ból, egy bükkfából, két asztaluk, egy „barkoza", 
egy tölgyfa, az egyik asztal mellett két fenyőfa 
pad, öt „ülőszék", az egyik „bőrös", egy fenyő
fa „suplód" és egy „ruhás láda". A falakon fogas, 
rajta tíz fehér tál és tíz kisebb-nagyobb „öreg 
pohár", kilenc rámás kép, egy tükör és egy „fa
lon álló óra". Az ágyakhoz: három felső, négy al
só lepedő, három dunyha, közülük az egyik „kék 
tarka", három „vörös pamukos párna" és tizen
két „pamukos vánkos"; az asztalra: két „pamu
kos abrosz", két „pamukos kendő" és tizenkét 
„szakasztó ruha". 

Férfi- és gyermekruha az összeírásban nem sze
repel. Annál részletesebben az asszonyé: két 
szoknya, az egyik „fehér piket", a másik „kár-
tony", három „rékli", egy selyem, egy bélelt és 
e g y м nyári bélésű", három kötény, egy selyem, 
egy kék, egy fehér, egy bársony fejkötő, két 
„patyolat fejrevaló, két nyakravaló selyem kesz-
kenyő és kilenc visellő hosszú ümög", mind
ezek pótlására kilenc font gombolyított lenfonál 
és tíz font széles kenderfonál. 

A konyhában volt a „vastepszi, rostéi, nyárs 
vasláb és a többi". Valószínűleg itt és a kamrá
ban tartották még az „életes ládát", a két tölgy
es fenyőből való „liszttartó hordót", négy ece
tes-, egy pintes, hat iccés és három „meszölyös 
öveget", a különböző „mérőket": az iccést, a pin
test, a bort töltő faabroncsocs „tőtikével" és a 
bádogtölcsérrel, az egy rézfazekat, a két szitát és 
az egy rostát. Volt még egy négyakós boros-, 
egy háromakós káposztás- és egy tíz, iccés pá-
linkáshordójjuk. Mindezeken kívül hat „favella, 
két falapát, két öreg fejsze, két törek rosta és 
három fagereble". Készpénzük 50 Ft. 

Szabó Imre életlehetőségét és vagyonát köz
vetlenül első feleségének halála után komoly ve
szély fenyegette. Ezúttal nem részegeskedés és 
könnyelmű élet miatt, mint Nagy József vagy a 
két Frankovics esetében. Baja azzal kezdődött, 
hogy összekülönbözött a 19. század elejének leg-
energikusabb és legbefolyásosabb céhmesterével, 
Halasi Józseffel. 

Halasiról tudjuk, hogy mesterségének első 
évében Frankovics Miklóssal együtt kegyetlenül 
megverte Fülöp Józsefet és az akkori céhmestert, 
Nagy Józsefet. Az azóta eltelt 23 év alatt szép 
karriert csinált, városi inspektor és perceptor 
lett, a tobakcéhben pedig éppen hetedszer céh
mester. Ellentéteik okát jórészt azonos természe
tükben és képességeikben kell keresni. A 10 év
vel fiatalabb, ambiciózus Szabó Imre is céh-
mesterségre tört. A kötelező szolgálómesterséget 
megváltotta. Mint Halasi, írástudó ember lévén, 
ami a veszprémi tobakcéhben ritka tudásnak szá
mított, hamarosan nótáriussá választották. Halasi 
tehát joggal tarthatott tőle. Szabó viszont nem 
alaptalanul volt féltékeny Halasinak bizonyára 
jóval nagyobb vagyonára, tanácsi összeköttetése
ire és tekintélyére. 

Az évek óta lappangó ellentét akkor robbant 
ki közöttük, amikor az 1806. december 21-i ge
nerálisgyűlésen Szabó szerint Halasi szabályta
lanul választatta meg magát újra céhmesternek. 
A püspöki uradalom prefektusához intézett felje
lentésében a választást azért tartotta szabályta
lannak, mert nem volt jelen a céhbiztos, nem je-
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löltek a régi céhmester mellett, az artikulusok-
nak megfelelően, még két, arra érdemes mestert, 
és végül Halasi nem számolt el kielégítően a céh 
pénzével. A gyűlésen kezdett ugyan valamit „ir
kálni és firkálni, de mit írt, mit nem, senki sem 
tudhatta". Felvilágosítás helyett csupán annyit 
mondott, hogy a kiadás csaknem kétannyi, mint 
a bevétel, de hogy ez miképen lehetséges, ami
kor az éppen céhbe lépő Vati Mihály is befizette 
taxájának jelentős részét, nem magyarázta meg. 

Mint a céh nótáriusa, Szabó tiltakozott a sza
bálytalanságok ellen, és figyelmeztette a jelenle
vőket, hogy Halasi inspektori és perceptori el
számolását is halogatja, mi tehát a biztosítéka 
annak, hogy nem fogja a tobakcéhet is ,,kárba 
dönteni". 

A felbőszült Halasi nem sokat teketóriázott. 
Válasz helyett Szabót a szolgálómesterrel és Vati 
Mihállyal ,,megfogatta, a szobábul kihurcoltatta, 
majd házának tornáca előtt levő 5 grádicsról úgy 
ledobatta, hogy a lába sem érte a földet". „Véres 
ábrázattal" kellett magát a földről „felszedni" és 
a céhmester házából eltávozni. Hasonlóképen ve
tették ki testvérbátyját, Szabó Istvánt is, amikor 
szót mert emelni öccséért. 

Szabó Imre a prefektustól a fenti törvénytelen
ségek orvoslását kérte. Főként a céhbiztos kikül
dését, akinek jelenlétében a törvényes céhmes
terválasztás meglegyen és Halasi József „volt hi-
vatallyárul ugyanannak jelenlétében legottan 
számot is adjon". 

Halasi közvetlen válaszát az úriszékhez nem 
ismerjük. Az esetet a céh jegyzökönyvében ter
mészetesen érdekeinek megfelelően örökítette 
meg. Egy szóval sem reflektált a vádakra. Azt ír
ta, hogy Szabó a szokásosnál többet ivott és „az 
italtól felingerelve megbecstelenítő" szavakkal 
illette őt meg a jelenlevő mestereket. Ezért távo-
líttatta el házából, és miután az ügyben másnap
ra összehívott céhgyülésen 100 Ft büntetés terhe 
mellett sem jelent meg, hanem panaszt tett a pre
fektusnál, a céhből is kizárta. Halasi ekkor úgy 
érezhette, diadalmaskodott, vizsgálat nélkül 
megmaradt céhmesternek, megőrizte, sőt fokozta 
tekintélyét és végleg megszabadult veszedelmes 
ellenfelétől. 

Valami azonban mégis közbejöhetett. Szabó 
Imre, úgy látszik, ráeszmélt arra, hogy nem szá
molt Halasi összeköttetéseivel, megijedhetett a 
céhen kívüli állapot következményeitől is és ke
reste a visszatérés módját. Lehet, hogy ebben az 
esetben Halasi szénája sem volt egészen rendben. 
A prefektus, Rohonczy Pál táblabíró mindeneset
re egyezség megkötésére szólíthatta fel céhbizto
sa által az ellenfeleket, mégpedig olyanra, mely 
nem árt a céhmester tekintélyének és lehetővé 
teszi Szabó Imre visszavételét is. 

Ez az egyezség némi huzavona után 1807. Bol
dogasszony havának 10. napján létre is jött. Sza
bó Imre 12 Ft büntetést és a sértettek „megköve
tése" ellenében visszakerülhetett a céhbe, de 
mint az egyezség első szövegezésében olvassuk, 
azzal az „intéssel", hogy máskor „magát illenek-
be ne avassa", különben „minden infámiával 
egyenesen a Méltóságos Uradalom fogja kitilta
ni". Szabó Imre, bár kénytelen volt megaláznia 
magát, úgy látszik, mégis nehezen birkózott meg 

önérzetével. Csak az egyezség szövegének máso
dik változatát írta alá, amelyből kihagyták az in
fámiával fenyegető intést és helyébe általános 
vonatkozású kegyes szavakat iktattak. 

Halasi Józsefnek is engednie kellett. Arról 
azonban, hogy ellenfelétől végleg megszabadul
jon, korántsem mondott le. Csupán újabb alka
lomra várt, hogy tervét megvalósítsa. 

Ezt az alkalmat siettette Szabó Imre mindin
kább fokozódó anyagi romlása. Bőrvásárlási 
gondjai miatt adósságokba bonyolódott és se
hogy sem tudott kikászálódni belőlük. Hitelezői 
főként azok a kontárok és bőrkereskedők 
voltak, akik ellen éppen ő próbált a székes
fehérvári csizmadiáktól 1801-ben megfelelő bi
zonyságlevelet szerezni, mint tudjuk, reményte
lenül. 1806-ban már maga is kénytelen 443 Ft-ot 
kölcsönözni, vagy ilyen értékű bőrt hitelbe vásá
rolni Miller Dániel veszprémi borkereskedő
től. Az adósságot első felesége halálakor, 
alig egy hónappal a Halasival történt összezördü
lés után táblázták rá vagyonára. Valószínű, 
hogy ezt a pénzt második felesége segítségével 
még ki tudta fizetni és házát a kótyavetyétől 
megmenteni. 

Jöttek azonban egyéb anyagi gondjai is. Közü
lük egy házperéről csak annyit tudunk, hogy 
1808 júniusában bizonyos Sáfrán Györggyel 
szemben, mint felperes, elvesztette. 

Végzetes az a per lett számára, amelyet Kain 
Marcus fehérvári zsidó 1808 végén 1809 elején 
indított ellene, mert az 1808 májusában vett bő
rökért járó 705 forintját nem fizette meg. Kain 
panaszát a veszprémi megisztrátushoz nyújtotta 
be. A magisztrátus anélkül, hogy Szabó Imrével 
azt közölte és bírói ítéletet hozott volna, sür
gősen elrendelte exekútióját. 

Szabó az úriszékhez benyújtott fellebbezésében 
elpanaszkodta a magisztrátus fenti törvénytelen
ségeit. Hivatkozott arra, hogy Kain annak idején 
beleegyezett a „részszerént való (részletfizetéses) 
kielégítésébe". Ezt kinnlevőségeiből meg is tud
ná tenni. Kérte, utasítsák a megisztrátust az ő 
meghallgatására is, és az ügyet tegyék át az úri
székhez. 

A magisztrátus sürgős intézkedéseinek hát
terében lehetetlen észre nem venni a városi tiszt
ségviselő Halasi befolyásának érvényesülését. 
Különösen szembetűnő ez a magisztrátusnak az 
úriszékhez küldött válaszában, annak energikus 
hangvételében és főként a Szabó Imre 
kizárására utaló érvben. 

Szabó panasza — olvassuk válaszában — „me
rő rágalmazó költemény", melyet nem annyira 
ügyének oltalmazására, mint inkább azért írt, 
hogy az ellene elrendelt exekútiót „a jó lelkű hi
telezőnek kárára időről időre" halassza és a vá
rosi „elöl járóság becsületében gázolódjon". A 
tanács a végrehajtást „csupa kímélésből" halasz
totta is. De ő „erkölcstelen rossz indulattya miatt 
(amely miatt már a Tobak céhből jól meg vágat
tatása után gyalázatosan, mint egy czivakodó 
rossz tag kicsapattatott) minden ok nélkül az 
Elöljáróságot vádolni vakmerően bátorkodik". 
Ezért a magisztrátus a megfelelő „satisfactiót" el
rendelte és az iratokat, hogy Szabó „rossz indu
lattya, a Magisztrátusnak pedig egyenesen és 
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feddhetetlen vele való bánása ki világosodjon" 
az úriszékhez összes mellékleteivel felküldötte, 
az exekútiót annak határozatáig „függőben ha
gyatván". 

Az úriszék elutasította a magisztrátus kerese
tét. A válasz érveire egyáltalában nem is reflek
tált. Az elutasítást azzal indokolta, hogy Kain 
Marcus „külföldi lévén", Veszprém magisztrátu
sa az ítélethozatalra nem is jogosult. 

Elképzelhető a magisztrátus és benne különösen 
Halasi dühe, amikor az úriszék határozatát olvas
ta. Azt „mind a törvénnyel, mind a szokással el
lenkező merő formalitásnak" minősítette és 1809. 
nov. 7-én elhatározta, hogy újabb „memoriális-
ban" válaszol. Ha pedig ez sem használna, azt az 
úriszéknél „felsőbb helyekre is elviteti". 

A memorialist a magisztrátus megírhatta, az 
exekútiót azonban nem hajthatta végre, és Szabó 
Imre szempontjából ez volt a fontos. Lehetőséget 
kapott arra, hogy árverésre ítélt házát szabad 
kézből 1810. április 28-án Fridrik mestertársának 
1000 Ft-ért eladja, és Kain Marcusnak adósságá
ból 205 Ft-ot rögtön törlesszen is. Halasinak te
hát nem sikerült az exekútió gyors kikényszerí
tése és ezáltal ellenfelének teljes anyagi tönkre
tétele. Bár a magisztrátus résen volt, és az 500 
Ft-ot a „jólelkű" hitelező részére azonnal zárolta. 

Szabó Imrét ez a zárolás igen érzékenyen 
érinthette, de mégis csak némi lélegzetvételhez 
jutott, különösen amikor megszabadult Halasi 
közvetlen nyomásától, aki lehet, hogy éppen az 
úriszék határozata miatt nem vállalta újra a céh
mesterséget, és helyébe 1810—1811-ig Deli Já
nos, majd 1812—1814-ig házának vevője, Fridrik 
János került. 

Szabó ekkor vehette meg a Nagy Híd melletti 
házat, és lett két évig, 1810—1811-ig atyamester. 
Céhmesterségre azonban Halasinak még mindig 
feltételezhető befolyása és főként erősen meg
romlott anyagi helyzete miatt többé már nemigen 
számíthatott. Elszegényesedésére egyébként jel
lemző, hogy míg 1795—1806-ig, vagyis Halasival 
történt végzetes összeveszése előtt majdnem min
den évben volt legénye (összesen öt), 1806—1810-
ig csak egyet szegődtetett, 1810 után pedig már 
egyet sem. Ugyanígy volt az inasokkal is. 1810-
ig szinte minden évben foglalkoztatott inast, ösz-
szesen hármat, 1810 után már csak egyet. 

Ennek a rá nézve elég nyomorúságos, de vi
szonylag mégiscsak nyugodtabb időszaknak rög
tön vége szakadt, mihelyt 1814 decemberében is
mét Halasi lett a céhmester. Halasi a céhmestersé
get minden valószínűség szerint most már csak az
zal a feltétellel vállalta, ha Szabót még elődje, 
Fridrik János végleg kizáratja a céhből. Ez meg is 
történt, és a generálisgyűlésről való jegyzőkönyv
ben a választás eredményének megörökítése után 
rögtön a megmásíthatatlan kizárás ügyét jegyez
ték be, a lelépő céhmester Fridrik János aláírásá
val. 

Az indoklás szerint azért zárták ki a „Társaság-
bul, mert az Betsületes Czéhnek nagy ártalmára és 
gyalázatosságára zsidókkal szövetséget tett". E 
szövetségen nyilván kontárnak vagy kereskedő
nek készített munkát kell érteni. Tudjuk, hogy 
ebben az időben már nem egy tobakmester volt, 
akit a zsidónak készített munkáért megbüntettek 

ugyan, de emiatt még senkit sem zártak ki a céh
ből. A túlságosan szigorú ítéletet Szabó Imre te
hát joggal megfellebbezhette volna. 

Az elszegényedett és a sok hányattatástól bizo
nyára el is fáradt mesternek azonban sem energiá
ja, sem lehetősége nem voli már a további harcra. 
Az úriszék is megunhatta ügyeiben a várossal és a 
céhhel folytatott vitát, hiszen a kizárási határozat
ról szóló jegyzőkönyvet, a céhmester neve alatt, a 
gyűlésen jelen volt komisszárius Kováts János, 
uradalmi kasznár is aláírta. 

Szabó Imrének ilyen körülmények között nem 
sok választása maradt. 1810. április 10-én 1300 Ft-
ért eladta Skultéti János és N. Szelestei Ferenc 
(nem tobakmesterek) szomszédságában levő, 
„Nagy Híd" melletti házát Vági János kalapos
nak, és miután megkapta a magisztrátustól ,,a maga 
erköltsös viseletéről szólló tanúlevelét", kb. 40 
éves korában családjával együtt Győrbe költözött. 

Szabó Imre történetéből plasztikusan rajzolódik 
ki Halasi József alakja is. Ellentmondást nem tűrő, 
ha érdekei úgy kívánták, kérlelhetetlen természe
te, párosulva a hatalmat szívósan megszerezni és 
megtartani tudó képességeivel, a céh egyik leg
markánsabb egyéniségévé tette. 

Lehetőséget adott erre viszonylag hosszú élete 
is. Az 1760-as évek elején született és több mint 
hatvanéves korában, 1822 körül halt meg. Mesteri 
működésének 40 éve alatt legalább 22—25 évig vi
selt különböző céhtisztségeket, nótáriusságot 
(1794—?), atyamesterséget (1788—1789-ig), és a 
céh történetében leghosszabb ideig, 15 éven át volt 
céhmester: 1797—1802-ig, 1806—1809-ig és 1815— 
1819-ig. Emellett még a városi magisztrátusban is 
kapott hivatalokat, inspektorságot, perceptorsá-
got. 

Szakmailag is a legkiválóbb mesterek közé tar
tozhatott. Értett műhelye munkájának megszerve
zéséhez. Mihelyt hatalomhoz jutott, egyszerre 
1—2 inast és 2, sőt 3 legényt is foglalkoztatott. Ösz-
szesen 7 inast szabadított és 15 legényt szerződte
tett. A 7 inas 23—25 évet töltött nála, a 15 legény 
is legalább ennyit. Volt olyan legénye (Horváth 
Ignác), aki 8 éven át vezette, majdnem egyfolytá
ban, bizonyára mint helyettese a munkát. Az őt 
közvetlenül felváltó négy céhmester közül három: 
Dékán József, Deli János és Tóth Péter is az ő mű
helyéből került ki. Tóth Péter a veje lett, Anna 
lányát vette feleségül. E lányán kívül még két fia 
volt, János és József. Ezek Imre öccsével együtt 
nála szabadultak. 

Vagyoni helyzetéről sajnos alig maradt ránk 
adat. Csak annyit tudunk, hogy volt kukoricaföld
je, szőleje és jól megépített háza, amelynek torná
cára öt lépcső vezetett, ezen dobatta le annak ide
jén Szabó Imrét. Városi hivatalai, céhtisztségei és 
munkakörülményei alapján is joggal következtet
hetünk arra, hogy igen módos embernek kellett 
lennie. Bizonyára azért nem ismerjük közelebbről 
anyagi viszonyait, mert nem voltak hitelezőkkel 
bajai, és így nem volt szükség ingatlanainak és 
ingóságainak összeírására. Valószínűleg gyerme
keinek érdekében sem kellett, legalábbi's életében 
vagyonát számba venni. 

Fiai közül Halasi János volt az ifjabb. 1817-ben 
történt szabadulása után a szülői házban dolgozott 
tovább, sőt amikor 1820-ban céhbe állt, sem hagyta 
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el apját, ö r e g Halasi József rá is szorult fia segít
ségére. Ekkor már betegeskedni kezdett, és bizo
nyára ezért sem vállalta 1819 után a céhmestersé
get. Halasi Jánost apjának másodszor is közvetlen 
utóda, Fridrik János esküdtette fel mesternek. 

Ekkor azonban Halasi Józsefnek nemcsak egész
sége, hanem hatalma és energiája is csökkenőben 
volt már, és ellenfelei, közöttük bizonyára Szabó 
Imre egykori hívei is elérkezettnek látták az időt 
a bosszúra. Az apát fián keresztül próbálták anya
gilag lehetetlenné tenni. Bepanaszolták az úriszék
nél, hogy céhbe állása előtt csak egy és nem három 
évig vándorolt , amint azt a „Királyi Parancsok" 
előírják. Tervük sikerült. Halasi Jánost az úriszék 
1820. szeptember 7-én törölte a mesterek sorából 
és még kétesztendei vándorlásra utasította. 

Halasi János azonban nem ment el vándorolni, 
inkább gyöngélkedő apja mellett maradt legény
nek. Csak két év múlva, 1822. június 23-án szaba
dították fel, ,,attyának — még mindig — beteges 
állapottya miatt", a helytartótanács engedelmével 
vándorló rendes idejétől és iktatták be újra a mes
terek sorába. 

Sorsáról nem tudunk többet. Nem maradt fenn 
adat munkakörülményeiről , tisztségeiről és vagyo
ni viszonyairól sem. Lehet, hogy apja halála után 
övé lett a szülői ház. 1833-ban még élt. Ebben az 
évben jegyezték fel, hogy „megbüntetődött, mert 
a zsidókkal verekedett a bálban", ugyanúgy talán, 
mint egykor apja, Frankovics Miklóssal együtt, 
Nagy József céhmester házában. 

ö r e g Halasi József idősebb, 1812-ben szabadult 
fia, iíj. Halasi József háromévi legénysors, talán 
vándorlás után 1815 februárjában állt céhbe. Csa
ládi viszonyait, házát és munkakörülményeit nem 
ismerjük. Tisztségéről is csak annyit, hogy mivel 
apja írni tudó emberré nevelte, akárcsak ő is, hét 
éven át, 1821 — 1827-ig volt nótárius. Ami vagyoni 
viszonyait illeti, korántsem élhetett olyan rende
zett anyagi körülmények között, mint szülei és 
öccse. Vagyonát több per és exekútió fenyegette. 

1826 áprilisában egy Monarell, másképp Fülei 
József azért perelte be, mert 600 Ft adósságának a 
megállpodott időre, az 1825. évi Szt. György-napi 
vásárig nem fizette meg, csak 100 Ft-ot törlesztett. 
Ifj. Halasi Józsefet hiába sürgette több ízben a 
Városi Szék, hogy a felperesnek válaszoljon és a 
keresetlevelet küldje vissza — amint azt az 1828. 
jan. 5-én hozott ítéletben olvassuk — ,,bírói kö
telezésének vétkes és makacs megvetésével" — a 
keresetlevelet a megszabott 15 nap helyett csak 10 
hónap múlva ,,szinte testi büntetéssel való fenye
getésre" adta vissza, írásbeli felelet nélkül. De mi
vel adósságát személyesen elismerte, az 500 Ft-on 
kívül még 6% ,,interesz" (kamat), 6 Ft „bejegy
zési pénz", 6 Ft ,,bírói", 6 Ft perköltség és kétsze
ri „makacssága miatt" 4—4 Ft büntetés, összesen 
526 Ft megfizetésére ítélték, és ellene a „költsé
gén megteendő exekútióra" a deputátusokat ki 
is jelölték. Hogy vagyonának e pénzzel kapcso
latban mi lett a sorsa, nem tudjuk. 

Alig egy év múlva azonban már újabb perbe 
bonyolódott. Bizonyos Nyers Györgyné azért pa
naszolta be a tanácsnál, mert két mázsa száraz 
gyapjú helyett ugyanannyi vizes gyapjút adott el 
neki, a száraz gyapjúért kialkudott, mázsánkint 
53 Ft áron és a pénzt fel is vette. Ebben a perben 

is elmarasztalták, és a száraznak megfelelő gyap
júmennyiség pótlására, vagy a megfelelő összeg 
visszafizetésére kötelezték. Mivel ennek sem tett 
eleget, 1829 májusában ismét végrahajtották. 

Ifj. Halasi József, úgy látszik, okult két első 
pere következményein. Amikor 1842 májusában 
bizonyos özv. Kraus Rajmundné 1083 Ft adóssága 
miatt perelte be, Halasi addig húzta az ügyet kü
lönböző „feleleteivel", míg adósságát négy rész
letben, két év alatt ki tudta fizetni. Sőt túl is fi
zette. Ezért Krausznét az ítéletben 1844. január
ban 101 Ft 30 d. visszatérítésre kötelezték. Ez az 
utolsó adatunk az akkor már közel 50 éves ifj. 
Halasi Józsefről. 

4. Az Úrkút és az Úrkúti Malom mellett, 
az Ürkut utcában 

Halasiék háza abban a tobakházcsoportban volt, 
amely az Úrkút, az Úrkúti Malom mellett és az 
Úrkút utcában alakult ki. Közvetlen szomszéd
ságában 1810 előtt ellenfele, Szabó Imre lakott, 
majd miután házát 1815-ben megvette, öreg Halasi 
József készséges eszköze és a céhmesterségben 
utódja, Fridrik János. 

Fridriknek e házán kívül még egy kertje is 
volt a „Lebujdi" korcsma mellett. 1811-ben vásá
rolta 100 Ft-ért felesége, Pápai Anna révén anyó
sától, özv. Pápai Andrásné Rozs Juliannától, aki 
azt velük együtt haláláig használhatta. 

Fridrik János még öreg Lalkovits Jánosnál volt 
legény és 1795-ben állt céhbe. Munkakörülmé
nyeit csak 1813-ig, céhmesterségének első évéig 
ismerjük. Ez alatt a 18 év alatt a céhjegyzőköny
vek szerint egy inast és egy legényt szegődte
tett. Kétéves szolgáló- és hároméves bejárómes
tersége után négy évig, 1806—1809-ig atyames
ter, majd 1812—1814-ig, 1820—1821-ig és 1826— 
1827-ig, összesen hét éven át céhmester. Ingat
lanaiból, munkakörülményeiből és céhtisztségei
ből következtetve, nem valami módos, de vi
szonylag nyugodt anyagi körülmények között élő 
mester lehetett. Peres ügyei nem voltak. 

Egyetlenegy panaszról tudunk csupán, de ezt 
sem ő, hanem felesége tette 1829-ben, Ágoston 
János tobakmester ellen, mert 1829. szeptember 
éjszakáján „háza ablakját vétkes szándékkal be
törte". Ágoston a „vétkét" borosságával men
tette. Mentségét azonban a magisztrátus nem fo
gadta el, sőt „újabb vétkének tulajdonította", s 
ezért „tanító például 6 páltza ütésekre és a kárá
nak megfizetésére" ítélte. így végződött az éj
szakai kaland, melynek szereplői közül a fenye
getett Fridrikné asszony már 50 felé haladt, a be
borozott Ágoston mester viszont még alig lehe
tett valamivel több 30 évesnél. 

Fridrik János háza mellett 1818 előtt Németh 
Pál Endre nem tobak lakott húgával, Judittal . 
Amikor Babonits János tobaklegény a leányt 
1818-ban elvette és céhbe állt, hozzájuk költö
zött. Majd egyéves együttlakás után rábírta só
gorát, hogy adja tulajdonukba nemcsak a háznak, 
hanem a Németh szülőktől örökölt egyéb ingat
lannak, kertnek és szántóföldnek őt illető részét 
is. Ennek ellenében „halálos holtáig" eltartják, 
gyámolítják, sőt kifizetik 111 Ft adósságát. 
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Babonits János munkakörülményeit sem az el
tartási szerződést megelőzően, sem az azután való 
időből nem ismerjük. Vagyona sorsáról is csak 
néhány peres ügynek hiányos adatai tájékoztat
nak. Ezek szerint már mester ide jenek harmadik 
és negyedik évében erősen szorongatták a hitele
zők, fenyegette ingatlanait az exekútiók veszélye. 

Először bizonyos lókúti Kovács János perelte 
be 1820 decemberében, mert három év múltán is 
tartozott neki a lakodalmához vett bornak árával 
és egyéb pénzekkel, összesen 19 Ft 16 kr-ral. A 
lókúti hitelezővel egy napon perelte özv. Takács 
Jánosné csapóné is 100 Ft adósságáért. Az exe-
kútiót mindkét ügyben csak azzal az ígérettel 
tudta 1821 Vízkesztjeig halasztani, hogy a ,,pajta 
alatti kukoricaföldjét" Mayer csutorásnak eladja 
és adósságait a föld árából fizeti ki. 

ígérete teljesítésének a városi jegyzőkönyvek
ben nem találtuk nyomát. Alig nyolc hónappal a 
vízkereszti terminus után ismét perelte Rósa Jó
zsef deputátus, mert ,,egy mérce liszt" árával és 
5 forintjával tartozott neki. Babonitsot ezzel az 
adósságával is „megmarasztották". Kifizetésére 
újabb exekútió „fenyítéke alatt" 15 napi haladé
kot kapott. 

Mi lett a további sorsa Babonitsnak, pereinek 
és hogyan tartotta el ingatlanrészéért sógorát, 
nem tudjuk. Az 1821. évi generálisgyűlés után, 
amikor szolgálómesterré választották, már nem 
találunk róla sem a céhiratokban, sem a városi 
jegyzőkönyvekben említést. 

Babonitsék közvetlen szomszédságában állt a 
tobak házcsoport egyik legrégibb épülete, Garas 
Ferencé. Garas az 1770-es évek elején szület
hetett. Inas- és legényéveiről csak annyit tudunk, 
hogy 1788-ban Frankovics Miklósnál dolgozott 
mint legény. Amikor 1793-ban céhbe állt és meg 
is nősült, vehet te meg a házat 310 Ft-ért Stein 
József tímártól és juthatott hozzá 137 Ft ér tékű 
káposztásföldjéhez. 

Kis kőháza egy szobából, mellette „benyílóból" 
és kéményes konyhából állt, alatta boltos pincé
vel. Mivel igen fiatalon, kb. 25 éves korában halt 
meg, mesteri működésének öt éve alatt említésre 
méltó vagyonra nemigen tehetett szert. Volt 
ugyan két és fél éven át három legénye és egy 
inast is szegődtetett. De a halála után harminc 
évvel felvett vagyonösszeírásban, ahonnan ingat
lanainak adatait is vettük, még műhelyépület sem 
szerepel. Talán valamiféle említésre sem méltó 
fészerben dolgozhatott. Szerszámai közül is csak 
egy ,,cuiholó vasról" és három ,,sikálló" -r ól tu
dunk. Nem találjuk nyomát a konscriptióban agyi 
és asztali ruháiknak. A viseleti ruhák közül is 
csupán ,,egy mentére való ezüst gombokat" és 
láncokat vet tek fel. 

Amit az adatfelvevők említésre méltónak tar
tottak, az néhány szoba- meg konyhabútor, 
edény, evőeszköz és háztartási felszerelés. A szo
bában volt egy tölgyfa ágy és egy sárgára festett 
fenyőfa ágy, egy nagy asztal, „barkotza" fából, 
egy kis asztal, mellette pad, egy hátas szék, egy 
fenyődeszkából készült láda, egy „föntálló olmá-
riom", a falon egy kis fogas, hat darab „rámás 
kép" és egy tükör. 

A konyhában tíz „kisebb nagyobb fazék, egy 
kis vasfazék, hét fehér tál, öt kisebb nagyobb tál, 

három itzés korsó, hat tányér, négy pár kés és 
vella, öt evő kalán", vízhordó és szapulósajtár, 
egy sütő és egy kis mosóteknő, egy kis „káposz
tás tung, egy fél kéz fűrész és egy nagy fejsze". 
Hogy disznókat tarthattak, bizonyítja a „hidas 
az udvarban". 

Ingó és ingatlan vagyonukat 1830-ban csupán 
676 Ft 20 kr-ra becsülték. 

Garas Ferenc 1799-ben bekövetkezett korai 
halálával egy négyéves János nevű kisfiút ha
gyott maga után. Műhelyét 1799—1803-ig özve
gye vezette. Segítségül évenkint egy-egy tobak-
legényt szegődtetett, a harmadik, Dékán József 
1803-ban elvette feleségül. 

Dékán József, bármennyire is szerény volt az 
özvegy hozománya, kapva kaphatott a házassá
gon, hiszen ez hozta meg számára a mesterré vá
lás és a folyamatos, nyugodt munka lehetőségét. 
Mielőtt Garasnéhoz szegődött, kilenc éven át 
négy mesternél volt legény. A kis kőházban igen 
szűkös körülmények között ugyan, de végre önál
lóan dolgozhatott. 1815-ig — csak erről az időről 
vannak munkakörülményeire adataink — csupán 
három inast foglalkoztatott, legénye egy sem 
volt. 

Még ilyen helyzetben is, csak önmaga, felesége 
és inasai erejére támaszkodva meg tudta tartani, 
sőt némileg gyarapította is Garas Ferenc örök
ségét. Eladta ugyan egyelőre a káposztáskertet, 
a mentére való ezüstgombokat és -láncokat, de 
a kapott pénzből kifizette Garas Ferencnek a há
zon még meglevő 100 Ft adósságát és egy tobak-
mühelyt építtetett. 

Emellett kiegészítette a mesterséghez való 
szerszámkészletét öí ,,rotskával", két mésztartó 
hordóval, két vasabroncsos ,,meszes sajtárral, 
egy kordovány sikálló páltzával, négy sikálló 
glóbitsal", hat sátorfával, három vászonponyvá
val és egy ,,szömörtze hordó ráts"-csal. 

Bútort viszonylag keveset szerzett, erre nem is 
igen volt már hely a kis házban, csak egy „szök-
rényt, egy tál tartó tálast, két fölső hatos széket, 
egy sámedli széket, két fonyó roklát" és két kis 
rézkeresztet. Annál inkább pótolta a hiányzó agyi 
és asztali ruhákat egy „tarka csihás dunnával, 
két vörös pamukos alsó párnával, négy vörös pa-
mukos vánkossal, négy vászonbul való lepedővel, 
két tóth hímes abrosszal, négy szakasztó ruhával 
és két törülköző kendővel". 

Viseleti ruháikról nem tudunk, csupán két szőr
tarisznyáról. 

Gyarapította családja edénykészletét, evőesz
közeit, konyha- és gazdasági felszerelését is: cse
répedényekkel, egy vasfazékkal, egy „bádog ka-
lány tartóval", kilenc pár késsel és „vellával", 
három bádogkannával, vízhordó és „szapuló saj
tárral", egy teknővel és egy „melentzével, búza 
tartó ferslóggal, egy kis buborkás hordóval, egy 
sodró deszkával és sodró fával, egy vágó deszká
val, két vas rostával, egy ritka rostával 'és szitá
val, vas nyárssal és vasmatskával, öt nagy hara 
zsákkal és tizenöt kisebbel, egy fél kéz baltával, 
két nagy, két kisebb vas kalapátsal, szekercével, 
vonyókéssel, két vésüvel és kisebb nagyobb fú-
rúkkal, egy vas gerebennyel" , két ásóval, két 
kisebb-nagyobb kapával, nyolc „széna hányó vei-
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Iával és gereblével", végül pedig ,,egy száll pus
kával". 

Ezt az egész szerzeményt 1829-ben 279 Ft 
38 kr-ra becsülték, Garas Ferencével együtt 
mindössze 755 Ft 59 kr-ra. Nem valami nagy „va
gyon", különösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
két, se nem iszákos, se nem könnyelmű tobak-
mester közel 30 évi munkájának eredménye. 

A 30 évből 25 Dékán Józsefre esett. Eddigi sor
sa jellemző példája annak, hogy minden igyeke
zet és a legóvatosabb gazdálkodás mellett is (hi
telezők még nem szorongatták, egyszer sem volt 
árverése), mire jutott az a tobak, aki szegény öz
vegyet vett és egy később vásárolt kis kert hoza
mán kívül csak mesterségéből élt. 

Szűkös anyagi helyzete nem gátolta abban, 
hogy jelentősebb céhtisztségeket kapjon. 1812— 
1814-ig atyamester, 1824—1825-ig céhmester. 

Egyébként Dékán József talán vihette volna 
valamivel többre is, ha nem kerül viszonylag sok 
pénzébe a gondoskodás mostohafiáról, Garas Já
nosról. A fiú nála tanulta a tobakmesterséget 
és szabadult 1810-ben. Nem maradt mostoha
apjánál, Fehérvárra ment legénynek, majd kato
nának állt. Kádártán és Pesten katonáskodott, va
lamivel 1830 előtt állhatott céhbe. 

Ez alatt az idő alatt Dékán József többször is 
támogatta pénzzel: , ,börvételre" fehérvári legény 
korában 50 Ft-tal, ugyanitt ,,adósságába" 85 Ft-
tal, kádártai katonáskodásakor 15 Ft-tal, ,,mikor 
a regimenttel Pestre ment," 21 Ft-tal, ,,a pesti 
lágerba" 50 Ft-tal, ,,obsittya" kiváltására 60 Ft-
tal és végül céhbe állásakor 50 Ft-tal. Ez összesen 
321 Ft-ot tett ki, többet, mint amennyire Dékán 
József egész szerzett vagyonát becsülték. 

Ennek ellenére 1829-ben peres úton újra kö
vetelte örökrészét. Ekkor készült a konscriptió, 
amelyből Garas Ferenc hagyatékát és Dékán Jó
zsef szerzeményeit megismerhettük. Ekkor álla
pították meg a deputátusok, hogy Garas János 
az atyai jussából már többet vett ki, mint ami 
megillette volna. Mindezek után megpróbálták 
,,az atyafiságos és barátságos osztályt", de sem
mire sem mentek, mert ,,az rossz nyelve az Ga
ras Jánosnak annyit beszélt, hogy nem győztek 
arra elegendő képpen meg felelni. A szája teli 
volt hazugságokkal". Tagadta, hogy bármit is 
kapott volna. Az az írás ugyanis, amelyben egy 
tanú jelenlétében korábban elismerte, sőt ,,saját 
keze írásával meg erősítette", elveszett. Tagadta, 
hogy bármit is kapott volna. De hiába tagadott, 
az alperes mostohaapa megszerezte az egykor i 
tanú új igazolását, és az eldöntötte a per sorsát. 

A per után az akkor már kb. 55 éves Dékán 
József még 11 évig élt. Felesége, N. Deli Zsu
zsanna — valószínűleg azonos Garas Ferenc öz
vegyével — 1832-ben halt meg, miután — nem 
tudni mikor — neki is szült egy szintén József 
nevű fiút. 17/. Dékán Józsefről azonban szárma
zásán kívül alig maradt fenn egyéb adat. 

ö r e g Dékán Józsefnek amúgy is igen szerény 
vagyoni helyzete valószínűleg felesége halála 
után kezdett nagyon megromlani. A 60 éve felé 
járó mester bizonyára nem bírta már a nehéz to-
bakmunkát és az ezzel járó beszerzés és értékesí
tés gondjait. Adóhátraléka növekedett, szorult

ságában kénytelen volt nagyobb kölcsönt fel
venni egy bizonyos Krauss Jánostól. 

Amikor 1841-ben 65—66 éves korában meg
halt, a város 56 Ft 50 kr adóbeli tartozása miatt 
elárvereztette házát. Édesfia, ifj. Dékán József 
vette meg 354 Ft-ért. Ebből térült meg a városnak 
az 56 Ft 50 kr. adótartozás, 27 Ft 28 kr. temetési 
költsége, valamiféle „polgári ruháért hátraha
gyott 3 Ft 34 kr. tartozása", az exekútióval kap
csolatos , ,diurnumokért az össze írással együtt 
járó 8 Ft" és végül a 3 Ft ,,dobolási költség". 
A megmaradt 255 Ft 25 kr.-t a hitelező Krauss Já
nos részére az uradalmi fiskálisnál helyezték le
tétbe. 

A Garas Ferenc-féle kis kőház további sorsá
ról még csak annyit, hogy az exekútió után Garas 
János ismét követelte a neki járó részt. Mivel 
a ház vételárát teljes egészében lefoglalták, most 
féltestvére, ifj. Dékán József ellen indított pert. 

ö r e g Dékán József szomszédságában, a házcso
port legutolsó házában 1816-ig Czuker András élt. 
Nem volt tobak. A tobakmester Tücsök Antal 
(nevét a céh jegyzökönyveiben Trücsöknek meg 
Prücsöknek is írják) 1814-ben történt céhbe állá
sa után két évre vette meg tőle, 700 Ft-ért. Bog
nár Anna volt a felesége, valószínűleg a két Bog
nár Fülöp József tobakmester (apa és fia) hozzá
tartozója. 

Vagyoni viszonyait az egy házán kívül nem is
merjük. Munkakörülményeit sem. Céhtisztségei
ről is csak annyit, hogy szolgáló- és bejárómes
tersége után 1824—1825-ig atyamester. Ekkor, 
1824-ben örökítették meg nevét és atyamesteri 
tisztségét a legénycéh korsaján. Dolgos ember 
lehetett. Nyilván azért kérte 1820-ban a várostól, 
hogy mestersége folytatását akadályozó polétás 
és vásárbíró tisztségét pénzen megválthassa. Pe
res ügyeiről nem tudunk. 1825-ben már nem sze
repel a céh jegyzőkönyveiben. 

Az egymás szomszédságában levő telkeken 
épült tobakházcsoport egészen közel kellett hogy 
legyen ahhoz a néhány másik tobakházhoz, ame
lyet az egykori írások az Úrkút, ill. az Ürkúti 
Malom mellett és az Úrkút utcában említenek. 

Az Úrkútnál két tobakmester élt. 
Dombai György bizonyára már akkor költözött 

ide, amikor 1800 januárjában céhbe állt. Életkö
rülményeiről nagyon keveset tudunk. Céhbe állá
sa előtt, 1798-ban legény Szabó Imrénél, 1799-
ben Halasi Józsefnél. Szegény sorsú mester lehe
tett. 11 év alatt egyetlen inast sem nevelt, le
gényt is csak egyszer, 1803-ban szegődtetett. Kis 
házát, melynek szomszédságában akkor Kastál 
László és Vági János nem tobakok laktak, céhbe 
állása után hét évvel, 1807-ben adta el Fuchs Ist
ván tímárnak, 390 Ft-ért. Az utolsó, róla szóló 
adat szerint 1811-ben már kántorpénzt sem tudott 
fizetni. 

A másik, Úrkútnál levő ház közös szerzeménye 
az 1755-ben született és 1774 óta mester Tósoki 
Ferencnek, meg a nem tobakcsaládból való fele
ségének, Undi Katalinnak. Tósoki Ferenc a módo
sabb tobakmesterek közé tartozhatott. Harminc 
évig folytatott mesteri működése alatt hét inast 
nevelt és tizenkilenc éven át tizenöt legényt sze
gődtetett. Volt olyan esztendő, nem is egy, ami
kor két inast vett fel egyszerre, és mellettük még 
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két legényt is foglalkoztatott. Három évig, 
1782—1784-ig volt atyamester és közel hat éven 
át, 1785—1786-ig, 1792—1793-ig és 1803—1804-ig 
céhmester. Peres ügyeiről nem tudunk. Atyames
ter korában, az emlékezetes verekedéskor ő vé
delmezte Nagy József céhmestert. Utolsó céhmes
teri évében, 1804 augusztusában, 59 éves korában 
halt meg. 

özvegye még négy éven át tovább vezette 
férje műhelyét. Inast csak Tósoki Ferenc halálá
nak évében tartott, legényt ellenben minden év
ben szegődtetett. Amikor 1807-ben férjhez ment 
Takács József nem tubákhoz* adta el házát 
Szentsek József muzsikusnak, 900 Ft-ért. Ekkor 
északi szomszédja öreg Deli Lászlóné volt, déli 
szomszédságában pedig lehet, hogy annak a ki
terjedt Horváth tobakcsaládnak „düledező" háza 
állt, melynek első ismert tagja János, a veszpré
mi tobakcéh megalakulásakor, 1692-ben már 
mesterként szerepel a céh jegyzőkönyvében. 

Tósoki József, aki néhai Tósoki Ferenc házának 
eladásakor, 1807-ben szegődött inasnak Halasi 
Józsefhez és nála is szabadult 1809-ben, nem fia, 
legfeljebb rokona, talán unokaöccse volt Tósoki 
Ferencnek. Céhbe állása idején, 1818-ban anyja 
özv. Tósoki Józsefné néven szerepel az egykorú 
írásokban. 

A Tósoki családnak ez az ága szegényebb volt 
Tósoki Ferencéknél, különben az együtt lakó öz
vegy és fia nem lehettek volna kénytelenek már 
a fiú céhbe állásakor, bizonyára a céhtaxa és a 
céhlakoma megfizetése miatt, 100 Ft kölcsönt 
kérni a házukban lakó Gergely Sára árendásuk
tól. Mivel adósságukat többszöri sürgetésre sem 
fizették meg, sőt hitelezőjüket azzal fenyegették, 
hogy ha tovább sürgeti őket, házukból is „kive
rik", Gergely Sára 1819 novemberében beperelte 
háziurait. 

Pereskedésbe bonyolódott Tósoki József Tóth 
Imre magyar vargával is, aki 1825-ben szömörce-
aratásért járó bérének visszatartása miatt emelt 
panaszt ellene. Mindkét esetben exekútióval fe
nyegette meg a magisztrátus ingó és ingatlan ja
vait. E perek sorát nem ismerjük. Az utolsó, róla 
fennmaradt adat szerint a szömörceügy még 1826 
februárjában sem ért véget. 

Az Úrkút utcában két háza volt egymás mellett 
N. Deli Jánosnak. Ezek egyikét adta el 1809 no
vemberében Rozmán János nem tobaknak, 600 
Ft-ért. Vagyoni viszonyairól nem tudupk többet. 
Abból, hogy két ház tulajdonosa volt, minden
esetre arra gondolhatunk, hogy nem tartozott 
a szegény tobakok közé. 

Halasi Józsefnél volt inas 1784—1786-ig. Utána 
Franko vies Miklóshoz, majd ismét Halasi József
hez szegődött legénynek. 1791-ben állt céhbe. 
A kötelező két évi szolgálómesterség, majd a 
szintén kétévi bejárómesterség után három évig, 
1800—1802-ig atyamester, majd 1810—1811-ig, 
tehát szintén három évig céhmester. 1812 után 
már nem szerepel a céh jegyzőkönyvekben. Hu
szonegy évig tartó mesterideje alatt öt inast sze
gődtetett és tizenegy éven át kilenc legényt fog
lalkoztatott, de egyszerre kettőt egyetlen évben 
sem. Viszonylag konszolidált anyagi helyzetére 
mutat, hogy peres ügyei nem voltak. 

Az 1818-ben szabadult és 1825—1827-ig szol
gálómester iij. Deli János — többet nem tudunk 
róla — valószínűleg a fia, ill. árvája volt N. Deli 
Jánosnak, Garas Ferencné, majd Dékány Józsefné 
szül. N. Deli Zsuzsanna pedig a nővére. Kettőjük 
anyja talán az az öreg Deli Lászlóné, aki az 1807-
ben eladott Tósoki Ferenc-féle ház északi szom
szédságában, szintén az Urkútnál lakott. A Deliek 
családnevük elé tett N betűből következtetve 
nemesek voltak. 

A káptalan Urkúti Malmának szomszédságában 
lakott a 19. század első évtizedeinek Halasi Jó
zsef mellett másik igen vagyonos tobakmestere, 
Tóth Péter. Származásáról, inas- és legényéveiről 
alig tudunk valamit. 1790 táján születhetett és 
valószínűleg ahhoz a Tóth családhoz tartozott, 
amelynek legrégibb ismert tagja, János már 
a céh megalakulásakor mester. Tóth Ferenc, aki 
Szabó Imrénél inaskodott és 1807-ben nála is sza
badult, talán testvéröccse. Testvéri kapcsolatukat 
valószínűsíti, hogy mindketten Halasi Józsefhez 
szegődtek legénynek. Ferenc 1807-ben, Péter 
1808-ban. Ferencnek 1807 után, legalábbis Veszp
rémben, nyoma veszett. Péter viszont 1809-ben 
feleségül vet te mesterének, Halasi Józsefnek 
leányát, Annát és még ugyanebben az évben 
céhbe állt. 

Végigment a céhtisztségek ranglétráján. 1810— 
1811-ig szolgálómester, 1815—1817-ig bejáró
mester és közvetlen ezután, 1818—1819-ig atya
mester. Ennek marasztották 1820-ban is. Halasi 
halála után, 1822-ben elérte a céhmesterséget. 
Egyelőre csak két éven át választották meg, de 
alig 10 év múlva, 1831-ben és 1832-ben ismét a 
céh első embere lett. 1833-tól a céhjegyzőköny
vek megfelelő adatai hiányoznak, céhkarrierjét 
nem követhetjük tovább. Lehet, hogy azonos az
zal a Tóth Péterrel, akit a városi jegyzökönyvek 
céhmesterségével egy időben, 1831—1835-ig 
„külső gazdának" említenek. Ebben az esetben 
tehát mint apósa, városi hivatalt is viselt. 

Munkakörülményeit sajnos még kevésbé is
merjük. A céh fennmaradt irattára csak nagyon 
szórványosan és csupán 1818-ig ad róla felvilágo
sítást. Két inasáról és egy legényéről tudunk. 
1813—1817-ig még a kántorpénz befizetésének 
feljegyzése is hiányzik. Tényleges elmaradás ép
pen bejárómesterségének idején alig képzel
hető el. 

Annál részletesebb képet kapunk anyagi hely
zetéről. Amikor 1825-ben felesége meghalt és kb. 
35 éves korában ismét megnősült, a magisztrátus
tól vagyonának összeírását kérte. Kérését így in
dokolta: „Minekutánna első feleségem néhai Ha
lasi Anna meg halálozván tőle két neveletlen ár
váim maradtak Therézia mint egy 4 és Pál első 
esztendőbe valók, akiknek nevelések tekinteté-
bűl, de házi környülállásaimra nézve is másodikat 
házasodni kéntelenítettem, aminthogy veszprémi 
Gvárdián János Ürnak leányát Juliannát magam
nak feleségül el is vettem, ugyanazért a jövendő
beli zűrzavaroknak el távoztatására a fent neve
zett árváimnak bátorságokra mindennemű javai
mat öszve írattatni s meg becsültetni el határoz
tam". 

Az árvákra való tekintettel az összeíró depu-
tátusok külön rubrikában tüntették fel Halasi 
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Anna hozományának és közös szerzeményeiknek 
értékét. 

Tóth Péter ingatlanait mind közös szerze
ménynek minősítették: az Úrkúti Malom szom
szédságában levő 1500 Ft-ra becsült házát, az 
úgynevezett ,,kis telekben", Macovits László 
földje melletti 100 Ft értékű kukoricaföldjét és az 
ugyancsak 100 Ft-ra becsült kertjét. A kert Mé
száros Jánosé (nem tobak) és Dékán Józsefé kö
zött feküdt. Az összeírásban nem szerepel az a 
kukoricaföld, amelyet még 1819-ben a ,,Pajta 
alatt való kukorica telek"-ben Vas Gergelyné és 
a „Mikolányiak" (szintén nem tobakok) földjei 
szomszédságában vett meg 50 Ft-ért, Vetsei Jó 
zsef csutorástól. Vetsei, hogy polétás fiát sikkasz
tásának következményeitől mentse, volt kényte
len sürgősen értékesíteni ingatlanát. Lehet, hogy 
e földet még az összeírás előtt Tóth Péter is to
vábbadta, vagy talán már meglevő kukoricaföld
jéhez kapcsolta, ezért szerepel az összeírásban 
100 Ft becsértékkel. 

Közös szerzeményük az 50 Ft-ra becsült két 
tehén is. Istállójuk sajátságos módon nem szere
pel a jegyzékben. 

A bútorokból következtetve háza valószínűleg 
két szobából állt. A konyhán kívül volt kam
rája és ott állt az udvaron a ,,méhel" is. 

Tóth Péter szerint Halasi Anna hozományából 
íz összeírás idejére a bútorok, ill. a szobaberen-
iezési tárgyak közül csak egy 30 kr.-ra becsült 
,rossz fekete bőr szék" maradt meg, a többi mind 
itözös szerzeményük: a két tölgyfa ágy, egy fe
nyőfa ágy, egy ,,lésza", egy fekete , ,bőrkanapé", 
négy fekete bőrszék, egy ,,körtvél fa" asztal, két 
tölgyfa pad s ,,egy rossz asztal, egy pultos nagy 
olmáriom, egy politúros olmáriom, egy hosszabb 
s rövidebb tölgyfa fogas, egy közönséges falra 
való tükör, két nagyobb, egy középszerű és hat 
kisebb kép és egy réz gyertyatartó". Értékük 
63 Ft 60 kr. 

A konyhabútorok is közös szerzemények: 
„konyha olmáriom, egy fenyő láda és egy tálos". 
Az edényeket, evőeszközöket és egyéb konyha
berendezési tárgyakat, három, 1 — 1 Ft értékű 
cintányért, két, összesen 1 Ft-ra becsült „rossz 
réz lábost" és egy 30 kr. értékű hurkatöltőt ki
véve, amelyek az asszony hozományából marad
tak meg, szintén mind közösen szerezték: így a 
tízenkét cintányért, egy kis „leveses cintálat, hat 
pár kést, vellát és hat kalánt, egy pintes és három 
itzés öveget, három etzetes öveget tele etzettel, 
két öveg poharat, tíz nagyobb és kisebb fazekat, 
két lábost, egy hús vágót, két vas kalánt, sodró 
deszkát sodró fával, két szitát, egy rostát, két vas 
rostélt, vasalót egy vassal, sütő, förösztős és mo
só teknyőt, egy faabroncsos szapulló sajtárt, két 
vízhordó sajtárt, egy kis buborkás hordót, egy 4 
akós vasas káposztás hordót és egy 4, meg egy 5 
akós hordót", összesen 45 Ft 53 kr. értékben. 

Az egyéb felvett házi eszközök és gazdasági 
szerszámaik is közös szerzemények: a „vasvella, 
a fejő kanna köpüvel, a túrós prős, két öntöző 
kanna, egy fűrész, köszörű kő vályústul, 15 db 
kilós zsák, három pokróc és két ponyva", össze
sen 24 Ft 50 kr. értékben. 

Az agyi és asztali ruhák közül Halasi Anna 
hozományaként csak két „tollal teli párnát, két 

vánkost, egy sávolos meg egy silány abroszt és 
egy felső lepedőt" jegyeztek fel 16 Ft 30 kr. 
értékben. Java részük ugyancsak közös szerze
mény, mint ,,a hat alsó lepedő, egy kék tarka 
dunyha, egy paplan, hat párna tollal, nyolc ván
kos, közöttük négy vörös czihés, egy kék czihés 
és egy bőr vánkos; egy zöld ágyterítő, Öt abrosz, 
közülük két sávolos és végül hat vászon kendő". 
Értékük 58 Ft 65 kr. 

Viseleti ruháikat nem írták össze, csupán a ru
háikra való ezüstgombokat és ékszereiket. A 
gombokat egy pár ezüstfüggővel közös szerze
ménynek minősítették: így a „jankedlire való" 
16 pár, 14 lat súlyú, a „laiblira való" 26 db 8 1/2 
lat súlyú", a réklire való 4 db „filigran munkájú" 
és végül egy kicsi meg két nagy szintén „filigran 
munkájú" ezüstgombot összesen 57 Ft 30 kr. 
értékben. Az ékszerek közül a 20 Ft értékű 
„nyakra való ezüst lántzot és az egy pár 2 Ft 
30 kr-os, köpenyegre való ezüst csattot" Halasi 
Anna hozta magával. 

Egyéb vagyontárgyakhoz képest feltűnően 
csekély értéket képviselt Tóth Péter néhány kö
zös szerzeményű tobakszerszáma: ,,a két gázoló 
vállú, egy silány tőttő vállú, egy kazán, egy 
botska, öt fél kéz botska és egy aggató sámedli". 
39 Ft 45 kr-ra becsülték. 

Igen figyelemreméltó ellenben az a tétel, amit 
közös szerzeményként „a mesterségbe egy sum
mába vagyon" megnevezés alatt foglaltak össze. 
Ez 600 Ft értékben bizonyára a mesterség rak
táron levő nyersanyagát meg késztermékeit, a 
szattyán- és kordovánbőröket tartalmazta. 

Volt végül Tóth Péternek adósainál, Német 
János csapónál, a „hatrongyosi" Szedlák János
nál és bizonyos Kalaba Jánosnál 52 Ft követelése. 

Az egész vagyon ér téke igen tekintélyes ösz-
szeget, 2750 Ft 43 kr.-t tett ki. Ebből Halasi Anna 
hozományáé csupán 44 Ft. Meglepően kevés, ha 
arra gondolunk, hogy apja a veszprémi tobakcéh 
legtekintélyesebb és bizonyára leggazdagabb 
mestere volt. 

Feltűnő különben, hogy az összeírásból nem
csak a szőlő, a tehénistálló, a megszokott major
ság és ól, hanem sok más egyéb, a gazdálkodás
hoz nélkülözhetetlen felszerelés is hiányzik. Okát 
nemcsak a deputátusok felületességében kell 
keresnünk. Tóth Péter közel száz év múltán is 
fukar és furfangos emberként élt a veszprémi 
iparosok emlékezetében. A Veszprémi Hírlap 
egy 1929. évi cikkében olvassuk, hogy a „Kölkes 
Petinek" csúfolt mester úgy csapta be a tőle bir
kagyapjút vásárló zsidót, hogy a fehér gyapjú 
közé lisztfinomra szitált murvát hintett, amitől 
természetesen a gyapjú nehezebb lett és több 
pénzt kaphatott érte. 

Lehet, hogy az 1825. évi összeíráskor ezért 
kisebbíttette felesége hozományát és titkolta el 
egynémely javait, mert előre számított gyer
mekei későbbi vagyoni igényeire. Egyébként a 
conscriptió után is óvatosan gazdálkodhatott. 
Egyetlen perét ismerjük csupán, és ebben sem 
adósként szerepelt. 1828-ban 300 Ft-ot követelt 
sógorától, ifj. Halasi Józseftől. 

Mielőtt Hollósi Mihály az Ürkút mellé, Fridrik 
János szomszédságába került volna, céhbe állásá
tól, 1815-től 1824-ig külső mesterként valahol 
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vidéken dolgozott. Veszprémbe csak akkor köl
tözhetett, amikor 1824-ben megvette Monarell 
Józsefnek a ,,Bohém völgyre lemenő utcában" 
levő, Mándi János nem tobak és Kocsi Horváth 
Sámuel főszolgabíró „puszta fundusa" közötti há
zát, 800 Ft-ért. A ház azonban távol esett a Séd 
vizétől, ezért hamarosan, már 1825 elején elcse
rélte 190 Ft ráfizetéssel Szabó Ádám magyar 
varga házával. Ez volt az Ürkút melletti ház, 
Fridrik János és Czvekk János muzsikus háza 
között. 

Házának a cserelevélben feltüntetett topográ
fiai meghatározása, hogy ti. Fridrik János és az 
Úrkút szomszédja volt, teszi lehetővé, hogy Ha
lasi József ingatlanának közvetlen közelében ki
alakult tobakházcsoportot is az Úrkút, ill. az 
Úrkúti Malom és az Úrkút utca környékére he
lyezzük. 

Hollósi Mihályról 1815. évi céhbe állásán, ház
vételein és Boronyai Anna, nem tobakcsaládból 
származó feleségén kívül semmit sem tudunk. 
A céh jegyzőkönyvben szereplő Hollósi Józsefről 
is, aki talán testvére lehetett es bizonyára már 
Mihály beköltözése előtt Veszprémben lakhatott, 
csak annyit, hogy 1817^ben szolgálómesterré vá
lasztották. 

A két Hollósi volt megalapítója a 19. század 
egyik legjelentősebb tobakdinasztiájának. A 
családról, mint több ház állítólag gazdag tulaj
donosáról, emlékezik meg a Veszprémi Hírlap 
már említett cikke. Utolsó iparos tagja Hollósi 
István a 19. és a. 20. század fordulóján még tobak-
mesterséget tanult, de lakatos lett. Ö mondta 
el emlékeit a veszprémi tobakmesterségről e ta
nulmány írójának. 

5. ,,A Kis Kapura íöljáró vároldalban" 

Az eddig előfordult tobakházak egyikét sem 
helyezhetjük a mai Tobak utcába. Mind közelebb 
voltak a Sédhez. Az ismert tobakházak közül 
csak a Frankovics Jánosék által lakott kőházacs-
ka épült a ,,Kis Kapura föl járó vár oldalban". 

Frankovics János 8—10 évvel lehetett idősebb 
öccsénél, Miklósnál. A céhiratok inaskoráról 
nem tesznek említést. Feltételezhetjük, hogy mint 
Miklós, ő is legényként vándorolt Horvátország
ból Veszprémbe. 1769-ben vagy 1770 elején állt 
céhbe. Felesége, Karó Judit nem tobakcsaládból 
származott. Tíz évig, haláláig élt vele a kis ház
ban, amely csupán ,,egy bötsületes" szobából, 
kémény nélküli, tehát füstös konyhából és egy 
műhelynek is használt kamrából állt. Két kis
gyermekükkel Jánossal és Ferenccel elég nyomo
rúságos életük lehetett itt, hiszen még a kis ház 
sem volt az övék, valószínűleg az asszony roko
naitól bérelték. 

Anyagi helyzetükre jellemző házuk bútorzata 
és az a néhány ingóság is, amit mindkettőjük 
halála után, az asszony első, majd második házas
ságából született gyermekei miatt 1790-ben írtak 
össze. ,,Vagyon egy rozzant fekete ágy — olvas
suk az összeírásban — abban található 4 avét 
vörös sujtásos vánkos, két hasonló avét párna és 
egy avét tarka dunyha, fejér sujtásos fölső lepe
dővel edgyütt, két vörös és egy fejér sujtásos 

abrosz, már viselt, egy rossz asztal, egy fekete 
láda, almárjom, egy vas fazék, egy rossz gereben, 
két lyukvágó és három széles kapa, üllő, kala-
páts, egy rozzant fahátú szék, egy viselt zöld 
mente férfinek való és egy Biblia". 

Nem valami jelentős szerzeménye tíz év mun
kájának, még akkor sem, ha tekintetbe vesszük 
elhasználódásukat. Az ingóságokon kívül egyet
lenegy, 10 Ft ér tékű kis szőlőt vett csupán Fran
kovics János és csináltatta meg 60 Ft-ért a ház 
megrongált fedelét. Pedig semmiféle olyan adat 
nem maradt fenn, amelyből arra következtethet
nénk, hogy mint öccse, Miklós és unokafivére, 
Ferenc, iszákos vagy könnyelmű ember lett vol
na. Peres ügyeiről egyáltalában nem tudunk. 

Inast nem nevelt. Legényt kétszer szegődtetett. 
Szolgálómestersége után 1780-ban az atyamester
ségig jutott el. Ebben az időben már volt úgy, 
hogy öten laktak az egyszobás aprócska házban: 
a házaspár, a két kisgyermek és a tobaklegeny. 

Frankovics János 1780-ban bekövetkezett korai 
halála után felesége még két évig fizetett a céh
nek kántorpénzt, de nincs semmi nyoma annak, 
hogy akár egyetlen inast vagy legényt dolgoz
tatott volna. „Bizonyos — női — viseletben szük
séges ruházatot varrogatot t" . így próbált gondos
kodni gyermekeiről. Kuncsaftjai közül Majtényi 
Mártonné s Győry Imréné nevét ismerjük. 

A tobakmunka csak akkor indult meg újra a 
műhelynek is használt kamrában, amikor Molnár 
Mihály tobaklegeny 1785-ben feleségül vette a 
legalább már 30-35 éves özvegyet és céhbe állt. 
Előzőleg 7—8 éven át jó néhány mesternél volt 
legény, többek között Lalkovits Jánosnál, Hideg 
Lászlónál és Frankovics Miklósnál. Lehet, hogy 
éppen Frankovics Miklós közvetítette sógornő
jével a házasságot, ami ha nem is jelentett vala
mi jó partit Molnár Mihálynak, mégiscsak meg
oldotta hányatott legényéletét és biztosította 
mesterségének legszükségesebb feltételeit, ö t 
évig élt együtt Karó Judittal . Ez alatt az asszony 
neki is szült két gyermeket a két másik gyermek 
mellé: Mihályt és Józsefet. 

Molnár Mihály valami kis pénzt gyűjthetett 
legénykorában, de lehet, hogy már mesteridejé
nek legelején is eredményesen dolgozhatott. Ki
fizette az időközben megvett házon a 100 Ft adós
ságot, a ,,Kü kép alatt" 60 Ft-ért egy borsóföldet 
vásárolt, a Frankovics János kis szőlője mellett, 
az „almádi promontóriumon" pedig még egy 
„öreg szőllőt" 80 Ft-ért. Igaz, hogy az ingat
lanokért még némi tartozása maradt. De amellett 
kiegészítette lakásuk rozzant bútorzatát egy „új 
diófa asztallal, körülötte két hátsó paddal". Le
rongyolódott ágyneműiket egy dunyhával, „há
rom vörös sujtásos vánkossal és egy hasonló 
párnával"; viseleti ruháikat egy „fejrevalóval", 
konyhai és egyéb házi felszerelésüket „rostély-
lyal, tűzfogó lapitzkával, vasmatskával, furukkal, 
vonyókéssel", végül a műhelyt, a „tobakmester-
séghez szükséges minden féle instrumentumok
kal", közöttük „egy leásott meszes hordóval". 
Ügy látszik, sertést is tarthatott az udvaron levő 
,,hidas"-ban. 

Pedig legény nélkül, csupán egy-egy inassal 
dolgozott. Egyetlenegyszer, 1788-ban próbálko
zott legényszegődtetéssel, de ez sem sikerült 
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neki. A céh jegyzőkönyvekben utólag áthúzták a 
szegődtetésre vonatkozó bejegyzést. Lehet, hogy 
a 10 Ft bért kevesellette Kulits Márton vándor
legény, lehet azonban, hogy szálláshelyét kifo
gásolta, hiszen ekkor már az inassal együtt heten 
szorongtak az egyszobás füstös konyhájú kis 
házban, ő lett volna a nyolcadik. 

Alighogy megszülte Karó Judit negyedik kis
fiát, Molnár Mihálynak a másodikat, 1790 első 
hónapjaiban meghalt. A földingatlanokon levő 
adósság és a két apától származó gyermekek 
jussai miatt júniusban már összeírták vagyonát. 
1791. december 17-én pedig, miután szőlőit és, 
úgy látszik, borsóföldjét előzőleg már eladta és 
árverésen ,,mobiliáit" is pénzzé tették, megtör
tént a vagyon négy gyermeknek megfelelő négy
felé osztása és a hitelezők kielégítése. Molnár 
Mihály csupán a vároldalban levő kis házát tart
hatta meg, tobakszerszámain kívül egy-két búto
rát vásárolhatta vissza és néhai Frankovics Já-
nosék öreg Bibliáját. 

Az árverés után újranősült-e az akkor még alig 
több mint 32 éves mester, nem tudjuk. Ha a négy 
gyermek nála maradt, meg kellett tennie. De 
szüksége volt az új asszonyra inasai és legényei 
ellátása miatt is. Hiszen Karó Judit halála után 
még 12 évig szerepel neve a céhjegyzőkönyvek
ben. Igaz ugyan, hogy ez alatt az idő alatt le
gényt csak kétszer szegődtetett, inast csupán 
egyszer. Anyagi helyzetének további alakulását 
nem ismerjük. Aligha tartozhatott ezután is a 
módosabb tobakok közé. Céhtisztséget négy éven 
át viselt: 1788—1789-ig bejárómesterséget, 
1790—1791-ig atyamesterséget. A céhmesterségig 
nem jutott el. Az utolsó adat szerint 1802-ben, 
44—45 éves korában még élt. 

6. Helyhez nem köthető vagyonok 

Érdemes megemlíteni még néhány olyan va
gyoni vonatkozású adatot, amelyet nem tudunk 
ugyan helyhez kötni, de jellemző képet ad a 
veszprémi tobakok anyagi helyzetéről és sor
sáról. 

Ilyenekről tájékoztat mindenekelőtt Tobak Jó
zsef hagyatékának konscriptiója. Minden való
színűség szerint arról a Kovács Tobak Józsefről 
van szó, aki 1740-ben már mesterlegény (,,meg-
atta a társpoharat"), és mint Kovács Tobak Pál 
fia, kedvezményes fél taxával 1752-ben állt 
céhbe. 

Az apa Kovács Tobak Pál a 18. század első fe
lében egyike volt a legtekintélyesebb mesterek
nek. 1707-ben állt céhbe és 45 évig tartó mester
ideje alatt legalább tizenhét évig viselt céh
tisztséget: öt éven át, 1708—1712-ig szolgáló
mester, 1714-ben atyamester és tizenegy éven át, 
1718—1719-ig, 1725-ben, 1733—1738-ig és 1747— 
1748-ig céhmester. 1752-ben, 64—65 éves korá
ban szerepel utoljára a céh jegyzőkönyvében. 
Vagyoni viszonyait nem ismerjük, munkakörül
ményeit sem, de céhtisztségeiből következtetve 
jómódú embernek kellett lennie. 

Ez valószínűsítik fiának, Kovács Tobak József
nek javai, amelyeket ő örökölhetett, amikor ép
pen apja feltételezhető halálának évében állt céh

be. Talán csak erre várt tizenkét évi legényideje 
alatt, kb. 28—30 éves koráig. Munkakörülmé
nyeiről szintén nem maradt fenn adat, céhtisztsé
geiről is csak annyi, hogy 1753-ban szolgálómes
terré választották, 1756-ban pedig atyamesterré. 

Annál jellemzőbb, amit a közvetlen halála után, 
1766 februárjában , .maradékai" miatt készített 
rövid konscriptio családi helyzetéről és vagyoná
ról őrzött meg számunkra. Eszerint kétszer nő
sült. Első feleségétől több gyermeke született, 
akik nyilván mint árvák maradtak nála második 
nősülésekor. Családtagjait nevét nem ismerjük, 
gyermekeinek számát sem. 

Az összeírásban két háza szerepel, közülük az 
egyiket az összeírok ,,tobakháznak" nevezik. A 
tobakház előtt kert terült el, de volt a ,,város ré
tinél" egy másik nagyobb kertje, egy kukorica
földje és az ,,elő Hegyen" egy darab szőlője is. A 
földekhez megfelelő állatállománnyal rendelke
zett: három tehénnel, egy ,,rúgott borjúval" és 
két ,,sörtvés"-sel. Az eddig ismert legtekintélye
sebb tobakgazdaság ez. önmagában is biztosít
hatta a család megélhetését. 

Pedig Kovács Tobak József kertjei, földje és 
állatai mellett mesterségével is törődött. Tanúsít
ják a jegyzékbe felvett, de nem részletezett 
„mesterséghez való föstetlen bőr, 10 föstenyi való 
szattyán, 12 kész, eladni való béllés bőr, 13 má
soknak készített bőrei, 1 föstött, 12 föstetlen, 13 
munkában levő kecske, 11 juhbőr és 2 kis gida-
bőr". Ezen kívül ,,26 oka magyar gyapjú, 18 1/2 
oka kecskeszőr". Sajnos házai berendezését és 
egyéb ingóságait a testamentumban „specifikál
ták", ami a levéltárból nem került elő. A házak, 
kertek, kukoricaföld és szőlő az özvegynek, tehát 
második feleségének jutott, ,,2 teheneket és a 
serték", mivel az első asszony hozta magával, az 
ő gyermekeinek ítélték. 

Kovács Tobak Pálon és Kovács Tobak Józsefen 
kívül még három Kovács nevű tobak szerepel a 
céhjegyzökönyvekben. Csak az 1746 körül szüle
tett ifj. Józsefnek ismerjük pályafutását, vagyo
nát, családi és munkakörülményeit . ,,Ferkóról" 
csupán annyit tudunk, hogy 1770-ben inasnak 
szegődött Takács Tobak Istvánhoz, Gergelyről 
(? György is lehet) pedig, hogy 1780-ban Nagy 
Molnár Józsefnél volt legény. 

Mivel Kovács Tobak József hagyatékának ösz-
szeírása gyermekeit nem nevezi meg, egyikről 
sem mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy köz
vetlen leszármazottja. Legalább ifj. Kovács To
bak Józsefet valószínűsíthetjük fiának, abban az 
esetben, ha apja már hosszú legényidejének ötö
dik évében vette el első feleségét. Mindenesetre 
figyelemre méltó, hogy feltételezhetően ő is köz
vetlenül apja halála után, 1766 áprilisában állt 
céhbe, szintén kedvezményes fél taxával. A ha
gyaték összeírását 1766 februárjában végezték. 

Bárkitől bármennyire örökölt is vagy szerzett, 
hamarosan anyagi gondjai támadtak. Céhbe állá
sa után, 1768 novemberében „elkerülhetetlen 
szükségében való táplálásához és haszonhajtásá
hoz" Salamon József zsidótól 187 Ft kölcsönt vett 
föl. Lekötötte rá „házát és minden ingó, ingatlan 
jószágát". A kölcsön visszafizetését 1769, József 
napjára ígérte. 1768 decemberében ismét 200 
Ft-ot kért Salamontól. Mivel a 387 Ft-ra növelt 
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adósságból a lejárati időre csak 100 Ft-ot törlesz
tett, hitelezője mint a püspökség ,,protectionalis 
zsidaja" az úriszékhez fordult panaszával és Ko
vács exekútióját kérte. Végrehajtották-e, nem 
tudjuk. Az ügy folytatásának nem találtuk nyo
mát. 

Ifj. Kovács Tobak József mindenesetre tovább 
dolgozott mesterségében. 1770-ben inast szabadí
tott és három éven át (1771, 1774—1775) legénye
ket is szegődtetett. Céhtisztességet azonban alig 
viselt. A szolgálómesterséget pénzen megváltot
ta, és tíz év alatt csupán egyetlenegyszer válasz
tották meg atyamesternek. Jellemző, hogy éppen 
atyamesterségének évében 1772-ben büntették 
meg ,,botránkoztató viseletéért". 

Ingatlanait és lábasjószágait nem ismerjük. In
góságairól azonban, mesterségének szerszámait 
kivéve, részletes képet ad az az összeírás, amit 
felesége, a nem tobak származású Polány Éva 
halálakor, 1775. december 31-én készítettek ,,két 
árvácskájuk", Katalin és Julianna jussairól. Az 
ingóságokat a szülők szerzeményei szerint osz
tályozták úgy, ahogy azokat ifj. Kovács Tobak 
József a tanácsbeli küldötteknek ,,meg muto
gatta". 

Eszerint valószínűleg az asszony hozományából 
való ,,házi eszköz", amely alatt bútorzat is érten
dő: ,,egy rámás ágy, egy kis pohár szék, egy 
tölgyfa asztal, egy hosszú pad láda, egy pár hatos 
szék, két örebb, övegbe foglalt kép, egy közép
szerű és két kisebb hasonló kép, egy feszület, 
fogason négy tisztességes táll, egy iczés öveg, 
négy fa tányér és cserépből való edény, lábos 
fazék táll, és tizenöt darabból álló apróbb, egy 
rokka, egy kis vízhordó sajtár, szapuló sajtár, két 
szita, két rosta, egy két akós káposztás tung és 
egy kis vasnyárs". 

, ,Ágybéli" és asztali ruháik közül amit ,,az ura 
vett míg edgyütt nem voltak: egy közönséges kis 
pamukos párna, két jó de viselt vánkos"; amit 
az asszony ,hozott a szülői tói: egy fölső csipkés 
gyolcs lepedő, egy paplany, két kék kartonyos 
vánkos, egy kisebb vörössel nyomtatott és két 
pamukos vánkos, egy kartony vánkos ciha, egy 
nagyobb és egy kisebb pamukos párna, három 
abrosz, négy asztal keszkenyő és egy kis kendő. 
Amelyet edgyütt szereztek: egy kék nyomtatott 
tollas dunyha, egy toll nélküli pamukos vánkos, 
egy szintén toll nélküli új nagy pamukos párna, 
öt új szakasztó ruha és két kendő". 

Nagyon alaposan írták össze az asszony visele
ti ruháit. Ezek: ,,egy gyöngyszínű pántér szok
nya, egy kaszer (kaszter?) szoknya, egy viselt 
mindennapi kaszter és egy szőr rékli, egy kar
tony és egy fejér velés rékli, egy rokolya hozzá 
való gyolcs fél ümöggel, négy hosszú ing, fehér 
csipkés gyolcs kötény, egy kék gyolcs kötény, 
egy viselt, de jó fekete selyem pruszlék, egy tisz
tességes fejrevaló, egy pár téli kesztyű, több 
keszkenyő és — végül — egy imádságos könyv". 

Kovács Tobak József további sorsát nem is
merjük. A felesége halála utáni év, 1776 novem
berében szerepel utoljára a céhjegyzőkönyvben. 
Kántorpénzt fizetett. 

Ugyanebből az évből, 1776-ból maradt ránk né

hai Tobak Márton házának leírása. Nem tudjuk, 
hol volt ez a nagyon rozzant épület, azt sem, mi 
okból vizsgálták meg a városi törvényszék kül
döttei. Tulajdonképpen azt sem állapíthatjuk meg 
bizonyosan, hogy a- céh jegyzőkönyvekben sze
replő két Szakács Tobak Márton közül melyiknek 
a hagyatéka. 

Az egyik 1756-ban állt céhbe, a másik 1762-
ben. Tekintélyesebbnek az idősebb látszik, hiszen 
1763-ban és 1768-ban csak ő lehetett céhmester, 
míg az ifjabb 1765—1767-ig legfeljebb atyames
ter. Az is elképzelhető azonban, hogy két céh
mestersége között az atyamesterséget is inkább 
az idősebb vállalhatta, és ez alatt az idő alatt 
szintén ő szegődtette, a mindkettőjük pályafutá
sának együttes 30 éve alatt szereplő összesen két 
legényt is. Ebben az esetben csak a tisztséget 
nem viselt, legényt egyáltalán nem szegődtető, 32 
éves korában már elhalálozott fiatalabb Szakács 
Tobak Márton élehetett olyan nyomorúságos 
körülmények között, amilyenre a leírt ház alap
ján joggal gondolhatunk. 

A küldöttek jelentése ugyanis azt állapítja meg 
az épületről, hogy: ,,sem a fedele, sem fája, 
annyival is inkább a fedése épen semmit sem ér, 
úgy annyira, hogy még . . . legkönyebb esőben is 
benne meg nem lehet maradni. Meg fedni is pe
dig eddig nem lehet, valameddig koszorú fát, 
vendégléczeket és fedél fákat nem tesznek a fe
dél alá. Ezen kívül is kiváltképen a konyha falai 
egy kis kőfalon kívül éppen keveset érnek, a szo
ba falai is fábul lévén, tsak igen keveset". 

Közel negyven év múlva, 1815 áprilisában vett 
házat 830 Ft-ért Vetsei János tobakmester, a nem 
tobak Petnár Jánostól. E házról csak annyit tu
dunk, hogy a Szent Benedek hegye alatt, Csitneki 
Antal szomszédságában állót. Csitneki 1794-ben 
Halasi József legénye volt. Róla egyéb adat nem 
maradt fenn. 

Vetsei azért vette meg Petnár házát, mert Lo-
vasberényből, ahol már mint mester, tíz évig dol
gozott, Veszprémbe kívánt költözni. 1814-ben 
állt itt céhbe. Egy évtizedes gyakorlatára való 
tekintettel, a veszprémiek remeklést nem kíván
tak tőle. Munkakörülményeit nem ismerjük. Céh
tisztségeiről is csak annyit tudunk, hog 1816-ban 
szolgálómester, majd 1826—1827-ig atyamester. 
1827 után már nem szerepel a céh jegyzőkönyvei
ben. 

A kézirat befejezetlen. A szerző a tervezett összege
zést a céhről, tagjainak vagyoni, társadalmi helyzeté
ről, a tobakcéh későbbi sorsáról már nem tudta elké
szíteni. Az olvasó azonban a közölt tanulmány alapján 
is világos, eleven képet kaphat a veszprémi tobakcéh 
életéről, gazdasági problémáiról, az egyes tagok va
gyoni helyzetéről, családi viszonyairól, erkölcseiről 
és ezen keresztül a 18. század második és a 19. század 
első felében a város egyik igen fontos rétegének: a 
kézműves iparosok életkörülményeiről. A mű így cson
kán is hasznos adatokkal járul hozzá a kézművesipar 
történetéhez. 

Szerkesztőség 
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FORRÁSANYAG 

A Bakonyi Múzeumban levő céhiratok, leltári számai: 
70.1321.1. — 70.1432.1. 

A Veszprém Megyei Levéltár tobakvonatozású anya
ga e tanulmány írója által készített másolatokban a mú
zeum adattárában: Ipartörténet 8198/1—168/69; 
8199/1—86/69; 8201/1—17/69. leltári szám alatt. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet a szerzőnek a Veszp
rém Megyei Múzeumok Közleményei 10. kötetében 

Das Komitatsmuseum zu Veszprém betrachtete es 
immer als seine Aufgabe, die Geschichte der Handwer
kerzünfte der Stadt und des Komitats aufzuarbeiten und 
die einzelnem Kleingewerbe zu beschreiben. Mit der 
Geschichte der Tobakenzunft von Veszprém begann 
sich Dr. László Nagy bereits in der dreißiger Jahren, 
als junger Direktor des Museums, zu beschäftigen. Ne
ben dem Sammeln gegenständlichen und schriftlichen 
Materials aus Veszprém und dem Komitat Veszprém 
führte er Studien auf diesem Sachgebiet in Erdély und 
auf dem Balkan. Seine Forschungen faßte er nach lan
ger Pause Anfang der 60-er Jahre zusammen. Der erste 
Teil seiner Studie erschien im Jahre 1971 im Band 10 
der Serie „Mitteilungen der Museen des Komitats 
Veszprém" unter dem Titel ,,Die Tobaken von Veszp
rém". In seiner Einleitung kündigte er die Fortsetzung 
seiner Studie und deren Inhalt an. Die Arbeit wurde 
1978 durch seinen Tod unterbrochen, der Abschnitt sei
ner Studie: Die Organisation und die Tätigkeit der 
Zunft, weiterhin das Verzeichnis der Beamten und 
Mitglieder der Zunft sowie ein dem ersten Teil ähn
liches genaues Quellenverzeichniss konnten nicht 
mehr fertiggestellt werden. Nachdem die Redaktion 
jedoch über das Material Kenntnis erhalten hatte, ent
schied sie sich für die Veröffentlichung des nicht 
vollständig beendeten IL und III . Abschnittes. Sie 
urteilte so, daß diese eine nützliche Ergänzung des 
ersten Teiles sind: sie geben der Gewerbebeschreibung 
einen gesellschaftlichen Hintergrund. Dem Forscher 
werden am ehesten die Quellenverzeichnisse fehlen. 
Diese zu rekonstruieren war aber für die Redaktion des 
Bandes nicht möglich. Die Quellen des IL und III . Ab
schnittes sind das Komitatsarchiv und das sich auf die 
Tobakenzunft beziehende Schriftmaterial des Museums 
(Zahlenangaben, Protokolle usw.). Ihre Archivnummern 
haben wir aus dem Quellenmaterial des ersten Teiles 
übernommen. 

Der IL und III . Teil der Abhandlung über die Tobaken 
von Veszprém berichtet, stellt die finanzielle und ge
sellschaftliche Situation der Zunft und ihrer Mitglieder 
dar. Der IL Teil beinhaltet die geschichtlichen Bedin
gungen der Entstehung der Zunft. Die Tätigkeit der 
Zunft regelnden Artikel vom Jahre 1692 bzw. deren 
Kopie von 1762 befinden sich im Archiv des Komitats 
Veszprém. In diesem Abschnitt ist die Rede vom ge
meinsamen Einkommen der Zunft, ihren Ausgaben, 
ihrer Geldwirtschaft, die der Autor aus den Rechnungs
angaben der Zunft feststellte, zusammenfaßte und bewer
tete. Die in den Artikeln vorgeschriebenen Quellen des 
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megjelent A veszprémi tobakok című tanulmánya első 
részéhez fűzött jegyzetanyagának (225—230. 1.) alábbi 
tételeire, amelyekből a szerző tanulmánya II. és III . ré
szének adatanyagát is merítette: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 14., 
17., 18., 19., 23., 24., 32., 33., 34., 38., 39., 4L, 57., 58., 59., 
60., 68., 153., 168., 177., 184., 189., 234., 248., 249., 250. 
számú jegyzeteire. 

gemeinsamen Einkommens sind: die Dingung und Frei
machung des Lehrburschen, die Dingung und Freima
chung des Gesellen*, Meisterschaft und Meisterprüfung, 
der Eintrit in die Zunft, das Katorgeld, Führen eines 
Schildes, und die Gebühren für das Einlösen des 
dienstleistenden Zeugnisse und nicht zuletzt das Straf
geld, das die Zunftmitglieder und Beamten dann 
zahlten wenn sie gegen die Vorschriften dehnten sich 
neben den Regeln, die sich auf das Gewerbe und die 
organisatorischen Pflichten bezogen, auch auf die 
Ausübung der Religion durch die Zunftmitglieder aus. 
Aus der Studie geht hervor, daß ein großer Teil der 
Gelder für gesellschaftliche Verpflichtungen und damit 
verbundenes gemeinsames Essen und Trinken verwen
det wurde, in die Entwicklung des Handwerks wurde 
kaum etwas gesteckt. 

Ein wichtiger Teil dieses Abschnittes ist der wirt
schaftliche Kampf, den die Zunft mit den aus den Zünf
ten ausgeschlossenen jüdischen Lederbereitern und Le
derhändlern führte. Der Autor stellt anschaulich und 
mit vielen Angaben illustriert den unbezwingbaren 
Nachteil der Zunftproduktion, die das Zeitalter ihres 
Niederganges erlebt, dar, gegenüber den außerhalb der 
Zünfte Stehenden, die die freieren, ungebunderen For
men des frühen Kapitalismus praktizieren. 

Im III . Teil der Studie deckt der Autor, indem er die 
Topographie der Gruppen der Tobakenhäuser von 
Veszprém zugrundelegt, das Leben ihrer Bewohner, 
ihre Familienbeziehungen, gesellschaftliche und Vermö
genssituation auf. Es ist sehr schade, daß die vom Autor 
geplante Landkarte, die den Platz dieser Hausgruppen 
zeigt, nicht mehr fertiggestellt werden konnte. 

In diesem Abschnitt zeichnet er ein anschauliches 
Bild von den Bewohnern der Häuser, gibt er einen 
Einblick in ihr Leben innerhalb der Familie, der Zunft, 
in ihre Moral, macht er uns mit ihren Vermögens
verhältnissen bekannt. Die Quellen hierzu sind die 
Zunftprotokolle und die Urkunden verschiedenen Be
hörden. Aus den Erbschaftsinverturen sind die Ein
richtungsgegenstände erkennbar; Beweise des Wohl
standes oder des Elends. Das zitierte Sprachmaterial 
gibt wichtige Angaben zur Sprache des Handwerks 
ebenso wie zum Zustand der ungarischen Sprache der 
Gegend von Veszprém im 18. und 19. Jahrhundert , zu 
ihren mundartlichen Eingentümlichkeiten. Der Stil der 
Studie, hauptsächlich die anschauliche Darstellungsart 
des dritten Abschnitts, spricht auch für die schriftstelle
rische Veranlagung des Autors. 

LÁSZLÓ NAGY 

DIE TOBAKEN DER STADT VESZPRÉM 

(Ein lederverarbeitendes Kleingewerbe im 18. und 19. Jahrhundert) 
(II. und III. Teil) 



RÖZSANÉ LENDVAI ANNA 

ADATOK SÜMEG ÉS TAPOLCA 
XVII—XIX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÉZMŰIPARRA 

i. 
Zala megye mezővárosai XVII. századra visz-

szanyúló, 1848 előtti céhes ipara fejlődésének 
és céhes életének feltárása érdekében folytatott 
kutatásom1 a megye történelmi területére terjedt 
ki. így felölelte Zala megyének Veszprém megye 
és Zala megye 1950. március 16-ával megállapí
tott,2 majd 1978. december 31-ével történt módo
sítása3 szerinti határain kívül eső Sümeg és Ta
polca céhes iparát is. A jelenlegi Veszprém me
gye múltjának feltárásához kíván e tanulmány 
adalékul szolgálni a területén fekvő két város 
céhes iparára vonatkozó korábbi és újabb kuta
tási eredmény közrebocsátásával. 

A két város földrajzi fekvése, egymás
tól — légvonalban — mintegy 15 km távolsága, 
táji, környéki adottságaik, sorsuknak a történe
lem során alakulása, gazdasági, jogi, valamint 
lakosságuk társadalmi helyzetének hasonlósága 
s — mint látni fogjuk — kézműiparuk rokon vo
násokat eredményezett. 

Vizsgált korszakunkban Sümeg és Tapolca me
zővárosok voltak. A mezőváros — mint a feudá
lis kori Magyarországnak a régebbi jogtörténet
írás által kellően meg nem világított intézmé
nyét — vizsgáló dr. Csizmadia Andor4 a mezővá
ros meghatározásánál az elnevezés nyelvi jelen
téséből indul ki, megállapítva, hogy az földmű
velői környezetből kinövő önkormányzati egy
ségre utal, amelynek jellege falusias, már a kö
zépkorban piaca van és több-kevesebb kézműves 
lakosa volt. A XVII. században a körülkerí tet t 
városokkal szembeállítva használják a mezővá
ros kifejezést, s azt értik rajta, hogy nincs fallal 
körülkerítve, mintegy a mezőben áll. 

Az ilyen település latin elnevezése: oppidum, 
a középkori magyarországi latihság sajátlagos 
kifejezése, a XV. században válik általánossá. 
Ugyanakkor még a XVIII . század elején sem 
egységes a latin megnevezés, mert a nagyobb 
mezővárosokat sokszor ci vi fásként is említik. 

A XVIII . század elején bekövetkező viszony
lagos konszolidáció során újból rendeződő igaz
gatási területi egységek közé tartozó mezőváro
sokat dr. Csizmadia Andor földesuruk, illetőleg 
történeti kialakulásuk szerint csoportosítja. 
Egyik változatként jelöli meg az egyházi földes
úri mezővárosokat. Ezeket jogállás szempontjá
ból privilegizáltakra és nem privilegizált, cont-
ractualis mezővárosokra osztja fel." Előbbieknek 
a királyi vagy király által megerősített földesúri 
privilégiumokkal rendelkezőket nevezi, míg az 

utóbbiak abban különböztek az egyszerű job
bágyközségektől, hogy a földesúrral kötött szer
ződés szerint vagy a földesúr engedélyével szol
gáltatásaikat kollektive teljesítették, s általuk 
választott tisztviselőikkel intézhették a nekik át
engedett ügyeket.5 

A nem privilegizált mezővárosok és földes
uruk között létrejött megállapodások alakja és 
megnevezése azonban csak később állapodott 
meg. Ennek egyik példája éppen a sümegi vitézlő 
néppel Bosnyák István veszprémi püspök, mint 
földesúr által 1643-ban kötött contractus, amely 
privilégiumlevél alakjában jött létre,6 s emiatt 
e contractust a későbbi évek során visszatérően 
privilégiumként is említik. 

Az egyházi mezővárosok közé tartozott a 
veszprémi püspök földesúri hatalma alatt állott 
Veszprém, (amelynek egy részében ugyan a káp
talan is földesúr volt), valamint Sümeg és Ta
polca.7 

A két város helytörténetére vonatkozó iro
dalom igen kevés. Sümeg viszonylatában alapve
tőnek kell tekinteni Ádám Iván kutatási ered
ményeit feltáró és rendszerező összefoglalását.8 

Ez azonban a település fejlődésének — a szerző 
kora szerinti történelemszemléletnek megfele
lően — fontosnak tekintett eseményeit csak a 
XVIII. század végéig ismerteti. Az ezt követő 
időszak utánra pedig csak azt a megállapítást 
tartalmazza, hogy a község irattárába tartozóan 
a XIX. század elejétől „számtalan irat van, amely 
a város gazdászati, társadalmi, pénzügyi és neve
lési viszonyairól világos képet nyújt".9 „Tartal
mukról máskor."1 0 Erre azonban nem került sor. 

Csak két, sümegi vonatkozású régebbi művet 
említ Kosáry Domokos Bevezetés a magyar tör
ténelem forrásaiba és irodalmába с munkájá
ban." Az újabb kutatási eredményeket Koppány 
Tibor és Kozák Károly ezeket közreadó publiká
cióiból s ismeretterjesztő összefoglaló munkájuk
ból ismerhetjük meg.12 Régebbi feldolgozások 
találhatók a dr. Bodor Antal összefoglalásában 
megjelent bibliográfiában.13 

Tapolcát illetően nemcsak egy, teljességre tö
rekvő monográfia, de a résztanulmányok hiánya 
is megnehezíti a kutató munkáját; ezen legfel
jebb csak az 1930-as években megjelent — első
sorban a földrajztudomány oldaláról megközelí
tett — két dolgozat segíthet.14 

A sümegi mezőgazdasági termelésről kapunk 
részadatokat az ottani uradalom XVIII . századi 
majorsági gazdálkodását ismertető tanulmány
ból.15 A sümegi ipart illetően egy néprajzi aspek-
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t. a—b ábra. A sümegi csizmadiacéh behívótáblája 1755-ből (Elpusztult. Fényképe a Veszprémi Bakonyi Múzeum
ban) 

Abb. 1. a—b. Zunfttafel der Stiefelmacher-Zunft in Sümeg aus dem Jahre 1755 (Zerstört. Foto im Bakonyi-Museum 
zu Veszprém) 

tusú (s az 1848 előtti időkre csak nagy vonalak
ban visszatekintő) pulikáció jelent meg, amely 
a fazekasipar múltjáról szolgáltat adatokat." ' 

A két város ipara múltjáról fontos adatokat 
tartalmaznak a Zala Megyei Levéltárban őrzött 
különféle összeírások és az 1828. évi országos 
összeírás. 

A céhes iparra vonatkozó kutatáshoz elenged
hetetlen A magyarországi céhes kézművesipar 
forrásanyagának katasztere.I7 Ez ad tájékoztatást 
a kutatásnál kiindulópontként figyelembe jövő 
írásos és tárgyi céhemlékekről és ezek őrzési he
lyéről. Az utóbbiak közül ki kell emelnünk az 
Országos Levéltárat, ahol a Helytartótanács Acta 
Mechanica iratsorozatában találhatók a céhek 
alakulására vonatkozó iratok. 

Sümeg és Tapolca céhes ipara tárgyi emlékei
nek tárháza volt a Sümegi Darnay Múzeum,18 

amelynek anyaga 1909-ben tulajdonosának 
felajánlása folytán — állami tulajdonba, majd 
1937-ben a keszthelyi múzeumba került. Anya
gának tekintélyes része 1945 tavaszán a zala
egerszegi állomáson bombatámadás áldozata 
lett.19 Fennmaradt azonban a Keszthelyi Balatoni 
Múzeum őrizetében a gyűjteménynek a volt tu
lajdonos, Darnay Kálmán által készített ún. „ró
zsaszín fedelű" leltára, amely ma egyik — bár 
másodlagos, de nélkülözhetetlen — forrása a sü
megi és a tapolcai céhes ipar történetének. Ennek 

felhasználásával is folytatott céhtörténeti kuta
tást a Keszthelyi Balatoni Múzeumban dr. Nagy-
bákay Péter, aki kutatási eredményeit e tanul
mány megírásához készséggel ajánlotta fel és en
gedte át, amiért hálás köszönetet elsősorban 
e helyen tartozom mondani.20 Neki köszönöm azt 
a tájékoztatást is, hogy elpusztult sümegi céhbe
hívótáblákról készült fényképlemezek a Veszpré
mi Bakony Múzeumban találhatók. E tájékoztatás 
nyomán vált lehetővé azoknak itteni bemutatása, 
amiért a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgató
ságának mondok köszönetet. A Keszthelyi Bala
toni Múzeumban őrzött írásos és tárgyi források 
közvetlen tanulmányozásáról sajnos le kellett 
mondanom a múzeum épületének több éve tartó 
külső-belső renoválása és gyűjteményei nagyobb 
részének emiatti átmeneti őrzési módja folytán, 
amely a kutatást lehetetlenné tette. 

II. 
Zala megye történetírói valamennyien foglal

koznak a másfél évszázados török hódoltság 
okozta pusztulással, és statisztikai adatokkal bi
zonyítják, hogy a középkorban virágzó gazdaság 
és sűrű településhálózat szinte teljesen tönkre
ment. 

Rendkívül nehéz a XVII. századi mezővárosok 
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képét megrajzolni. Bár összeírások maradtak 
fenn e korból is, de mert nem egységes szem
pontok szerint készültek, csupán hozzávetőlege
sen állapíthatjuk meg, hogyan, milyen mértékben 
nyomorodott el népességük. Az összeírások ipa
rosokról meg sem emlékeznek, így ipartörténeti 
szempontból nem használhatók. 

Sümeg már a középkorban is püspöki birtok, 
Tapolcát 1554-ben adták bérbe a lövöldi karthau
ziak a veszprémi püspöknek. A bérbeadást a ki
rály 1557-ben erősítette meg.21 

Sümeg XVI. század végi, XVII. század eleji 
lakosságáról a rovásadó-összeírások alapján a 
következő adatok állnak rendelkezésünkre. 

1564: 5 adófizető, 3 szolga, 5 zsellér, 2 mene-
kült nemes, 6 egyéb porta, 

1584: 3 adófizető, 9 zsellér, 22 szolga, 5 puszta 
telek, 

1598: a püspök 10, a menekült zsellérek 5 ház 
után fizetnek, 

1609, 1610, 1612, 1613: mindössze 1/4 adófizető 
telek, 

1618: 1/2 adófizető telek; 13 telke van a szabad 
királyi hajdúknak.23 

A lakosság a XVI. század végén a vár védelme 
alá húzódva a várhegy nyugati lejtőjére tele
pedett, tagjai főleg a várban szolgálatot teljesítő 
katonák, zömmel hajdúk és családtagjaik.24 

A XVI. század végétől a veszprémi püspökök 
Sümegen laknak. Jelenlétük a város megerősö
dését jelenti. 

Tapolca XVI. század végi, XVII. század eleji 
lakosságára vonatkozóan a rovásadó-összeírások
ból a következő adatokat ismerhetjük meg. 

1554: 17 adófizető telek, 
1564: 17 adófizető, 3 szegény, 8 zsellér és a 

malomnak 3 adófizető telke van,25 

1584: 2 1/2 adófizető, 16 szegény és zsellér, 
13 szolga és szabados, 11 újratelepített 
és 34 puszta telek, 

1598: a veszprémi püspök szabad jobbágyainak 
51, a plébánosnak 10 háza van, 

1609: 9 adófizető, 
1618: 2 adófizető, 11 puszta, 2 szabados, 14 ház 

felégetve Szent György ünnepe körül.26 

1553-ban Tapolcán a templomot palánkkal vet
ték körül.27 Néhány évvel később, 1561-ben a 
török ki-be járt Tapolcán, és ott huszárvárat 
akart építtetni.28 1587-ben Tapolca a ,,Tihan épü
letire députait faluknak" sorába tartozik.29 

Sümeget 1656-ban Széchényi György püspök 
fallal építtette körül, s erről a falról jegyzi meg 
Ádám Iván, hogy 1879-ben még állt. A fal 9 m 
magas, 1 m széles volt, 3 oldalról kerítette be a 
várost, a negyedik oldalával a várra dőlt.JU Ettől 
az időtől tekintjük Sümeget Zala megye egyetlen 
biztonságos, valóban védett városának, s éppen 
ezért itt tartják az 1660-as évektől a megyegyű
léseket is.31 

Tapolca 1656-ban püspöki mezőváros lesz, 
megindul az újranépesedés, a szabad hajdúk tele
pítése.32 Széchényi György püspök „szabadleve
let" ad a városnak, amelyben kinyilatkoztatja az 
újratelepülőknek, hogy ,,. . . azon szabadságban 
fogjuk tartani, mind mi, mind pediglen utánunk 
való következő püspök, az mely szabadságbán 
vannak és tartatnak más Véghelyekben ezekben 

hasonló szabad legények". Szabadalmaikat rész
letezi is: ,,. . . semminemű paraszt munkákra és 
robottára s szolgálatra nem kényszerítjük eőket, 
se most, se ezután soha . . . mint másutt a szabad 
legények, úgy eők is szolgállanak fegyverekkel. 
És szabad legyen nékik ezen városban házukat, 
majorukat, kerteket csinálni, szőlőhegyeit, hatá
rát ezen városnak és földét élni, szintén mint az 
itt való jobbágyok élik, az egy Dézsmán kívül 
semmit tőlük ne adjanak".33 

Hasonló kiváltságlevelet kap a sümegi vár 
alatt megtelepült lakosság 1643-ban Bosnyák 
István püspöktől. A privilégium a ,,. . . Sümeg 
városban lakó tisztelt nemes és agilis lovas vala
mint gyalogos katonák részére" szól. A török 
veszély miatt már korábban itt letelepedett ne
mes és nem nemes katonák (agilisok) régebbi 
kiváltságait (házukra, szántóföldjükre, szőleikre, 
kaszálójukra vonatkozó tulajdonjogokat, beleért
ve az eladási jogot is) erősíti meg. Természetesen 
mindezt az uradalom keretein belül, a földesúri 
úriszék joghatósága alatt.34 

A portális összeírások adatai — hogy az össze
írok egyáltalán adózóképesnek találták váro
sainkat — egyértelműen bizonyítják, hogy a 
vérzivataros XVII. században a sümegi 1643. és 
1656. évi privilégiumok következtében meg
erősödött mezővárosok jelentik csupán a lét
feltételeket. A vár biztosítja a védelmet, a kato
náskodás viszont gazdasági és jogi felemelkedést 
jelent a jobbágyok számára. Sümeg katonai fon
tosságát bizonyítja, hogy oppidum privilegiatum 
jogállását 1643-at követően, 1768-ig, minden 
püspök megerősíti.35 

Mindezek alapján mondhatjuk, hogy Sümeg és 
Tapolca mintegy szigetet jelentett a végigdúlt 
Zalában, hiszen egy 1658-ból származó rectifica-
tio portarum szerint Tapolca vidékén 13 község 
teljesen elpusztult, míg ugyanebben a városban 
csak 7 ökrös, 21 gyalogjobbágyot és 41 hajdút 
találtak.36 

Iparos népességre Sümeg vonatkozásában utal 
néhány szórványadat. A vár feltárása és helyre
állítása során felszínre került edény-, kályha
csempe- és kályhaszemtöredékek fejlett fazekas-, 
kályhásiparra engednek következtetni.37 Számí
tásba kell venni, hogy Sümegen a földesúr itt-
lakása folytán ún. urasági kézművesek is tevé
kenykedtek.3 8 A két városban és környékükön 
élő népesség ellátása iparosok tevékenykedését 
tette szükségessé. Ezt bizonyítják a XVII. századi 
céhalakulások. 

A zalai mezővárosokban a céhalakulás a XVII. 
században két periódusra osztható: az első az 
1630—40-es, a második az 1680—90-es évekre 
esik. A céhek ekkor kérik vagy kölcsönzik a 
privilégiumokat. Két mezővárosunkban azonban 
az 1611-ben alakult sümegi vegyes céh és az 
1642-ben alakult csizmadiacéh kivételével a 
céhek a század 70—80-as éveitől alakulnak.39 

A céhalakulások alapján az iparok milyenségét 
vizsgálva, meg kell állapítanunk, hogy az általá
ban nem tér el a többi Zala megyei mezővárosé
tól. 

A céhtörténetben számtalan példa van a céh
alakulásnak arra a módjára, hogy a város mes
terei más város már korábban megalakult céhé-
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2. a—b ábra. A sümegi takácscéh behívótáblája 1828-ból (Elpusztult. Fényképe a Veszprémi Bakonyi Múzeumban) 
Abb. 2. a—b. Zunfttafel der Weber-Zunft in Sümeg aus dem Jahre 1828 (Zerstört. Foto im Bakonyi-Museum zu 

Veszprém) 

töl kérték kölcsön, vették át szabályzatukat. Pá
paiaktól való a sümegi csizmadiák 1642. évi céh
levele, amelynek eredeti kiadója Pozsony volt. 
Pozsonyból való a sümegi takácsok 1682. évi 
céhlevele. (A pozsonyi takácscéh a takácscéhek 
fő- vagy anyacéhe; még a XVIII . században is 
hozzá fordulnak art ikulusokért más városok ta
kácsai.) A tapolcai csapómesteiek Bazin város 
csapóitól kérték és kapták az artikulusokat 1698-
ban. 

Az említett ,,céhlevél vándorlás"-okon kívül 
jóval hosszabb utat bejárt céhlevelekre is van 
példa Zala megyében, hiszen például a keszt
helyi gombkötő-privilégium (1701) artikulusai 
Pozsonyból Sopronba, majd Szombathelyre, aztán 
Sárvárra kerültek kölcsönzésre, majd tőlük kérik 
a keszthelyi mesterek 1701-ben. 

A XVII. század végén alakul a tapolcai szabó
céh (1682) és vargacéh (1699). Előbbi Keszthely
től veszi át a szabályzatot, utóbbi pedig az eszter
gomi vargákét . 

Egyik jellegzetes vonása a XVII. századi céh
alakulásoknak a vegyes céhek létrejötte. Ezek 
olyan céhek, amelyeket különböző iparok mes
terei alakítottak. így például a zalai mezőváro
sokban szűcsök, kádárok, szíjgyártók, lándzsa-, 
íj-, pajzs- és kopjakészítők, valamint kovácsok 
alkotják a vegyes céheket. 

A tapolcai vegyes céh a keszthelyi mesterektől 
kérte az art ikulusokat 1676-ban (Keszthelyen 

1636 óta létezik vegyes céh), kérdésesek viszont 
az 1661. évi sümegi vegyes céh levelének előz
ményei.40 Ezt a privilégiumot dátuma szerint a 
sümegi kádárok, szűcsök, csiszárok, íj-, lándzsa-, 
pajzskészítők, szíj- és nyereggyártók Tapolcától 
kérik 1661-ben. A tapolcai vegyes céh viszont — 
mint említettük — 1676-ban alakult. Ennek az 
időbeli ellentmondásnak az lehet a magyarázata, 
hogy a tapolcai vegyes céh privilégiumán talá
lunk egy korábbi dátumot (1480), tehát már a 
XV. század végén is lehetett kiváltságlevelük, s a 
sümegiek ezt kérhették kölcsön. További kérdés
ként jelentkezik, mi lehetett az oka annak, hogy 
a sümegiek 1661-ben a tapolcaiak artikulusait 
veszik át, amikor — mint már említettük — 1611-
ben már alakult Sümegen vegyes céh. 

A XVII. századi céhlevelek másik sajátossága 
a megerősítés (confirmálás), amely a mezőváros 
földesurától származik, s bizonyítéka annak, 
mennyire függtek a céhek a földesúrtól. Szent-
gróton például Hagymási Berekszói István vár
kapitány, a város ,,örökös ura", Keszthelyen 
Ákosházy Sárkány Miklós, majd Bakács Sándor, 
Babolchay Ferenc confirmálnak. Sümeg és Tapol
ca földesura a veszprémi püspök volt, s a céhek 
artikulusait ő confirmálja, egyes céhleveleket 
többször is, például a sümegi csizmadiákét 1642., 
1648., 1659., 1687., 1711. és 1720. években.41 

A XVII. századból való privilégiumok egyrészt 
bizonyítják a céhek létét, a céhkiváltság meg-
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szerzésének útját és módját, másrészt tartalmaz
zák a tagok kötelességeit és jogait, valamint a 
céhélet szokásait. Utóbbiak ismertetésére — is
métlés elkerülése végett — nem kerül sor, mert 
az korábban más helyen megtörtént.42 

Sajnálatos, hogy Sümeg és Tapolca XVII. szá
zadi céhes életéből tárgyi emlékek (pecsét, céh
láda, korsó stb.) nem maradtak fenn. 

I I I . 

Míg a mezővárosok XVII. századi összeírásai 
— amint említettük — az ipar vonatkozásában 
annyira szűkszavúak, úgyszólván semmi adatot 
sem szolgáltatnak, addig a XVIII . századi mező
városi ipar vizsgálatának elengedhetetlen forrá
sai. Egyrészt azért, mert ezek mutatják meg, 
hogy a török kiűzése után képes-e s milyen mér
tékben egy-egy helység az újjáépítésre, a nyu
godtabb körülmények között a termelőmunkára, 
mintegy komplex képet adnak a mezőváros gaz
dasági életéről, társadalma helyzetéről, másrészt 
azért fontosak, mert általában feltüntetik az ipa
rosokat. Ezeknek a conscriptióknak a segítségé
vel mérhetjük le, történt-e előrelépés az elkö
vetkezendő közel másfél évszázad alatt. 

Az összeírásokhoz hasonló fontosságú a hely
történeti irodalom ismerete. Bevezetőmben je
leztem, hogy városaink vonatkozásában kevés 
feldolgozás létezik. Kevés a rendelkezésünkre 
álló egyéb forrás is. Felhasználásuk mégis szük
séges, mert a conscriptiók csupán egy-egy év 
adatait közlik. Miután az 1711., az 1750. és az 
1770. évi összeírás kevésnek bizonyult mind a 
városok gazdasági, társadalmi képének, mind a 
XVIII . századi iparuk helyzetének megrajzolásá
hoz, felhasználtam minden további forrást; így is 
csupán azokat a hatóerőket próbáltam vizsgálni 
— a teljesség igénye nélkül —, amelyek a váro
sok kézműiparát befolyásolhatták pozitív vagy 
negatív irányban. 

Az első hiánytalan, biztos és pontos XVIII . 
századi összeírás 1711-ből való. Ekkor például 
Keszthely 131 vagy Kanizsa 84 adózó családfőjé
vel szemben Sümegen 55, Tapolcán 50 családfőt 
írtak össze.43 Megdöbbentően alacsony a család
fők száma, de számításba kell venni, hogy alig 
20 év telt el a török uralom felszámolása óta. 
Lipót király 1701-ben megszünteti ugyan a vég
vári katonaságot,44 a török harcokat követő ku
ruc háborúkban váltakozó hadiszerencsével, de 
még az események gyújtópontjába kerülnek me
zővárosaink 1709-ig. Ekkorra Sümeg már nagy
jából újjáépült az 1701. évi, az egész várost porrá 
égető tűzvész után,45 Tapolcán pedig Volkra Já
nos veszprémi püspök elismerte az 1656. évi sza
badságlevélben írt jogokat. Számolnunk kell 
viszont az 1711. évi pestisjárvány hatásával is; 
Tapolcán például a csekély számú lakosságból 
30-an haltak meg.46 

Városaink mezőgazdasági jellegét a bevetett 
területek nagysága, az igásállatok és tehenek 
száma bizonyítja. Ugyanakkor az iparosok száma 
is szép, de nem tűnik ki az összeírásból, hogy 
milyen mesterséget űznek. Az a kérdés is fel

merül, hogy milyen mértékben tekinthetjük őket 
iparosoknak: a mezőgazdasági munka-e a főfog
lalkozásuk, s az ipart csupán annak kiegészítése
ként gyakorolják, vagy a vagyoni helyzetük 
olyan szegényes, hogy kényszerítő körülmény 
számukra a mezőgazdasági termelés is. 

E kérdés megítélésénél figyelembe kell venni, 
hogy a XVIII . század eleji kézműveseknél a me
zőgazdasággal való foglalkozás annyira elterjedt, 
hogy ennek az iparfejlődés érdekében történő 
megakadályozása kormányzati célkitűzés volt. 
A külföldről behívott iparosok kedvezményeit és 
működésük egyes feltételeit meghatározó tör
vényben az országgyűlés azzal az indokolással 
veszi tudomásul a Helytartótanácsnak azt az in
tézkedését, miszerint a behívott iparosoknak tel
kük ne legyen, ,,nehogy ezeknek művelése őket 
a kézművességtől elzárja".47 

1711-ben Tapolcán 22 mestert írnak össze, ami 
a családfők 44% -a. 50% -uk rendelkezik szőlővel, 
a város összes bortermésének kb. 1/3-a tőlük 
származik, összeírnak még 8 méhészt, 2 keres
kedőt. A vetésterület 23% -a iparosoké, de ez 
csupán 6 mesteré, akik rendelkeznek igásállatok
kal is. Feltehető, hogy a 22 kézműves éppen azért 
foglalkozik iparral is, mert szegényes vagyoni 
helyzetük kényszeríti őket a létszükségleti cik
kek (eszközök, szerszámok és ruházati cikkek) 
előállítására, esetleg eladására. Még inkább ezt 
látszik igazolni Sümeg iparosainak szegénysége. 
Itt 18 kézművest írtak össze (6 kereskedőt is); 
6 mesternek semmije sincs, további 4-nek csupán 
adóssága. A többi 8 iparos közül 3-nak van sző
lője, 2-nek vetése. 

Ha összevetjük két mezővárosunkat például 
Kanizsával — ahol 20 iparost talált az összeírás, 
s közülük 16 összesen 113,5 köbölnyi földet, az 
összes terület 24% -át birtokolja —, úgy tűnik, 
hogy míg Sümegen és Tapolcán létszükséglet az 
iparral való foglalkozás, Kanizsán főfoglalkozás 
a mezőgazdálkodás, s az iparosok csak a téli hó
napok okos kihasználásaképpen űzték a mester
séget. Sümeghez és Tapolcához Keszthely hason
lítható, ahol a 42 mester 198,5 köbölnyi vetéssel 
rendelkezik ugyan, de 20-an igaerő nélküliek, 
tehát gabonatermelésre úgyszólván képtelenek. 
Feltehető viszont itt is a jelentős szőlőgazdálko
dás szerepe, ami a Balaton környéki mezőváro
sokban közös vonás.48 

Ismerve az 1711. évi összeírás iparosadatainak 
szűkszavúságát, mégis jelentősnek kell tartanunk 
az 1715. és 1720. évi összeírással szemben, ugyan
is ekkor még csak nem is jelezték a kézművese
ket. Zala vármegyét a bihari összeírókra bízták, 
akik nehézségekkel küzdve végezték munkáju
kat, egyrészt a megye nagysága és a községek 
nagy száma miatt, másrészt azért, mert nekik 
idegen, nehézkesen bejárható terület volt. Még 
ekkor is viseli a vármegye a török és kuruc há
borúk, valamint a pestis nyomait; s az összeírok 
is megjegyzik, milyen nyomorúságos állapotban 
került ki Zala vármegye a török uralom alól. 
Tapolca lakosságáról 1715-ben megemlítik, hogy 
a szabadosok közé tartoznak, a török időkben 
végvári katonák voltak. 

1711 és 1715 között Tapolcán és Sümegen lassú 
a fejlődés, 9-10 családfővel gyarapodott csupán 
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az összeírtak száma. Míg Kanizsán például óriási 
az előrelépés (84-ről 203-ra emelkedett a család
fők száma, a szántóterület 1808 köbölnyi), Tapol
cán 157 köbölnyi a vetés, Sümegen kb. 246. Némi 
fényt vet ennek okára az összeírok megjegyzése: 
Tapolcán ,,a szántó köves, terméketlen, egy kö
böl tavaszi vetés is, őszi is, alig 2 köblöt te
rem".49 Még akkor is figyelembe kell vennünk 
ezt a megjegyzést, ha feltételezzük is a bevallók 
túlzásait, hiszen egy-egy adóösszeírás mindig 
a nagyobb adó kivetésének rémével fenyegette a 
gazdákat. 

Vizsgálva mezővárosaink XVIII . század eleji 
gazdasági helyzetét, a következtetések levonása 
előtt mindenképpen számításba kell vennünk, 
hogy az összeírások számadatai nem mindig pon
tosan tükrözik a valóságot; egyrészt a már koráb
ban említett okok miatt, másrészt azért, mert a 
század elején a vármegye az újjászületés, bete
lepülés, vándorlás-költözés állapotában van, s 
e g y _ e g y év adatai hosszú évekre nem érvénye
sek. Éppen ezért csupán a fejlődés vonalainak 
megállapítására alkalmasak. 

1723-ban gróf Esterházy Imre püspök-földesúr 
mindkét városra új egyezséget kényszerít. Míg 
Tapolcán kiköti, hogy évi 100 forint árendát 
kell fizetnie a városnak a földesúr birtokán való 
lakhatásért,50 Sümegen ,,. . . nemesek nemtelenek
kel együtt külső városban lakozók magokat kö
telezték és obligálták . . . maghok helységhekhez 
tartozandó szőllő-hegyekrül, földi termésekbül, 
méhekbül, bárányokbul . . . az igaz dézsmának 
továbbis leendő ki adására", beérik a Szent Mi-
hály-naptól Szent Márton-napig tartó kocsmáro-
zással, ,,az mészárszék pedighlen, qua purum 
beneíicium dominale amodo in posteriore ugyan
is urasághé lészen". 

Az 1643. évi Bosnyák-féle egyezség semmissé 
vált, hiszen az 1723. évi contractus 4. pontja sze
rint ,,. . . senki sem helyben való sem kölső em
berek és lakosok az tisztek here és uraságh enge
delme nélkül házott venni, eladni, csinálni és 
csak sellérséghre is lakójul bevenni nem lészen 
szabad". Tartoznak továbbá a sümegiek a föl
desúr ,,leveleinek hordozásával", ,,esztendőnként 
kívántató szükséghéhez képest három-három 
szekerek adásával". '1 Bár Esterházy püspök a 
szerződésben emlegeti, hogy az előbbi szabad
levelet helyben hagyja, nem írja azt alá. 

A források elemzéséből egyértelműen kiderül, 
hogy mezővárosaink történetében lezárult a vég
vári adottságból származó kiváltságos helyzet 
kora, amelynek a XVII. századi fellendülés is 
köszönhető. 

Kérdés, hogy a továbbiakban, a XVIII . század 
eleji helyzet ismeretében beszélhetünk-e fejlő
désről városainkban. Meg kell jegyeznünk azon
ban, hogy a súlyos terhek ellenére is megindul
hatott az intenzívebb termelőmunka, hiszen a 
háborúknak vége, béke van, nem kell a lakosság
nak attól tartania, hogy munkája eredménye 
egyik napról a másikra semmivé válik. A fejlő
dés másik alapvető tényezője az, hogy a veszp
rémi püspökök (Acsády Ádám, 1725—45, Padá-
nyi Biró Márton, 1745—62) Sümeget gazdasági és 
szellemi központtá tették, ,,. . . szép új püspöki 
Lakhellyel, s egy nagy Templommal felékesítet

ték", ami munkalehetőséget biztosított az ipa
rosoknak. Ezzel állt szemben a földesúr részére 
teljesítendő kötelességekből származó teher. 

Az 1711-től 1770-ig tartó időszak Zala megye 
mezővárosaiban a gazdasági fejlődés kora, amit 
az 1750-ből és az 1770-ből való összeírások 
egyértelműen bizonyítanak. Az összeírt család
fők száma 1711 és 1750 között Sümegen és Ta
polcán kb. 4-szeresére nőtt. A gabonatermés 
eredményei nem hasonlíthatók össze, mert 1711-
ben és 1715-ben a bevetett területek nagyságát 
írták össze, 1750-ben és 1770-ben az őszi és tava
szi termést. Ha azonban 1 mérőnyi vetőmag után 
3 mérő termést veszünk, amit akkor csak a jobb 
földek után számítottak, hozzávetőlegesen le
mérhető, hogy történt-e előrelépés. Számításaim 
eredményeképpen megállapítható: jelentős a fej
lődés. Ezt bizonyítja az igásállomány növekedése, 
valamint a bortermés szép haszna is5 i (1. sz. táb
lázat). 

A népesség gyarapodásával, gazdasági erő
nyerésével együtemű ipari fejlődést várnánk a 
XVIII. század közepén. Igaz, az 1750. évi össze
írásból megtudjuk már, milyen ipart űznek a kéz
művesek, sőt hasznukat is „bevallják" — amit 
természetesen kétkedéssel kell fogadnunk —, a 
mesterek száma alapján azonban jelentős előre
lépést nem könyvelhetünk el. 

1750-ben 50 iparost jelez az összeírás Sümegen, 
32 iparost Tapolcán. Míg az utóbbi helyen 22 
mesterség nevét nem jegyezték fel (illetőleg 3-4 
olvashatatlan írású), Sümegen pontosan meg
tudjuk, hányan és milyen ipart űznek. Legmaga
sabb számban a takácsok dolgoznak (10 fő), to
vábbá 5-en vannak a csizmadiák, 4-en a faze
kasok; 3—3 ,,faber" (minden bizonnyal faber 
ferrarius = kovács), ács, mészáros, szűcs, szabó 
és varga dolgozik a városban, valamint 2—2 
asztalos, gombkötő és kádár. Sarkantyús, báb
sütő, seborvos, tímár, pék, kötélgyártó, üveges 
1—1 fő található. A tapolcai 10 mester közül — 
akikről tudjuk, milyen mesterséget űznek — 3-
an vargák, 2-en szűcsök, 1 — 1 fő csizmadia, „fa
ber", mészáros, szabó és takács. A felsoroltak 
közül Sümegen a következőknél van adat céh 
létezésére: csizmadia, szabó, takács, Tapolcán 
pedig csizmadia, mészáros, szabó, varga és takács 
(2. sz. táblázat). 

Az adatok alapján még most, 1750-ben is azt 
kell mondanunk, hogy nincs különösebb jelleg
zetessége mezővárosaink iparának; csupán a ta
kács- és csizmadiaipar jelentős. A napi szükség
letek kielégítésére minden bizonnyal elegendő 
a 3—3 szabó, varga, szűcs, mészáros, kovács és 
ács. 

Az 1711 —1750 közötti gazdasági gyarapodást 
az elkövetkező 20 évben dinamikus fejlődés vált
ja fel. Bár 1750-re a kézműipar is szép eredmé
nyeket mutatott — nem a kézművesek számát, 
hanem inkább jövedelmüket tekintve —, a mező
városokban a mezőgazdasági termelés volt a 
domináns. 1770-re viszont mind a szemtermelés, 
mind az igásállatok száma jelentősen megnöve
kedett, de a kézművesek száma, az iparágak 
többfélesége is jellegzetes mezővárosi képet mu
tat.54 Mindez a termelés vonatkozásában bekövet
kezett fejlődést igazolja. Arra kell gondolnunk, 
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3. ábra. A sümegi csizmadiacéh által 1814-ben adott bizonyságlevél (Veszprémi Bakonyi Múzeum) 
Abb. 3. Von der Sümeg-er Stiefelmacherzunft im Jahre 1814 erteiltes Zeugnis (Bakonyi-Museum zu Veszprém) 

hogy amikor a helytörténeti irodalom szomorú 
képet fest Sümegről, ezt figyelmen kívül hagyja. 
A kedvezőtlen helyzetre történt következtetések 
feltehetően azon alapulnak, hogy miként befo
lyásolta a lakosság gazdasági adottságait földes
uruk fellépése. Biró Márton püspök ugyanis a 
régi szerződést megújította (1746. ápr. 26-án írja 
alá a Bosnyák-féle privilégiumot), ,,. . . az előb-
beni megállapodásokban megnyugodot t . . .", 
azonban a tapolcai Széchényi-féle ,,szabadleve
let" csak úgy hagyja helyben, ha 140 forint évi 
többletet fizetnek, és a dézsmát Sümegre szállít
ják.55 Biró Márton ,,. . . ollyal adózások alá vetet
te, melyek szerek-számok nem lévén, minémü-
ségüket nézve pedig a néhai szabad polgárt igen 
is meg alacsonéttván — minden Díszt, s meg 
elégedhetést el törülni látszottak Sümegről". Fél 
évszázaddal Biró Márton halála után írták e so
rokat, mert az oligarchikus hajlamú püspök — 
uradalmát nagyüzemi gazdálkodássá fejlesztve — 
egyre több földet vet t el a várostól.56 

Padányi Biró Már ton püspök halála után a 
püspökök Veszprémbe költöztek, Sümeg és Ta
polca csupán az uradalom árnyékába került. 

A Koller Ignác püspökkel 1768-ban kötött úr
béri szerződés újabb súlyos terheket rótt a süme
giekre. Ekkor a városban 248 jobbágycsalád 113 
és 1/4 mérő vető gabonát használt belső helyen, 

816 és 1/2 holdat birtokolt külső telken és 460 és 
1/2 szekérre való rétet kezelt. 19 zsellércsalád 
élt a városban, akik évente 18 napi szolgálattal 
tartoztak és 1 forint helypénzt fizettek.57 

A 14 pontos szerződésben58 a sümegiek vállal
ják a tizedet ,,. . . kukoriczábul, és mind őszi 
mind tavaszi, s egyébb veteményekbül, Bárá-
nyokbul, és méhekbül . . . az Borbul . . .". Kötele
zik magukat a ,,. . . levelek hordozássára . . .", 
a vadászatra ,,. . . midőn parancsoltatni fog . . .", 
a forspontra, aratás idején ,,kézi munkára". ,,Az 
mészárszék, halászat, vadászat, madarászat föl
des úri Regáliák lévén, ugyan azok tovább is a 
Mlgos Uraság részére fönt-tartassanak . . .", a 
korcsmáitatás Szent Mihály-naptól Szent Már
tonig a városé, de ,,. . . az Uraság Borai, egész 
esztendő-által az vendégfogadóban, szokás, és 
Törvény-szerént follyanak . . .", és senkinek 
szabad nem lészen külső helyekrül icze számra, 
Contrabandum alatt, külső Borokat bé-hozni, úgy 
a Czéh-bélieknek is, congressusok alkalmatos
ságával, sem hordó, sem icze számra külső he
lyekrül Borokat bé-hozni szabad ne légyen". 
Kötelezik magukat továbbá, hogy a dézsmáláshoz 
,,assistentia"-t, vásárkor strázsákat állítanak, a 
badacsonyi dézsmabort évente egy fordulóval 
Sümegre hozzák, „sátoros ünnepek" és a földesúr 
nevenapján illendő ajándékot adnak, s ha a 
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„szükség úgy hozván", a földesúr mellett kato
náskodnak; egy-egy aranyat fizetnek az uraság 
„cassájába incolátusért", házvételkor és -csere 
alkalmával. 

Tapolcán, az 1780. június 7-én lefolytatott vizs
gálat jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy ,,. . . ezen 
Mező Városnak lakosi contractualisták lévén, 
Urbárium itten soha sem volt", elismervén 
ugyanakkor a korábban megállapított földesúri 
szolgáltatásokat, azokat a város vezetői ,,kezük 
írásával" vagy „keresztvonyásival" és a város 
„szokott pöcsettyével" megerősítik.59 

Ha összevetjük a valamivel több mint egy év
százada született Bosnyák-féle privilégiumot az 
1768. évi úrbéri szerződéssel, egyértelművé válik 
Sümeg egykori oppidum privilegiatum helyzeté
nek romlása, a jobbágyi szolgáltatások előtérbe 
kerülése. Ha megvizsgáljuk, mekkorára nőtt az 
urasági (allodiális) birtok a sümegi uradalomban, 
érthetővé válik a kötelezettségek növekedése. 
1788-ban a sümegi püspöki uradalomban 387 kat. 
hold 310 Döl szántó, 670 kat. hold 1545 Döl rét, 
4880 kat. hold 832 Döl erdő, Tapolcán 60 kat. 
hold 234 Döl szántó, 108 kat. hold 1196 Döl rét, 
2666 kat. hold 933 Döl erdő jelentette a birtok
állományt. Míg 1720-ban csupán 135 jobbágy-, 
12 zsellér- és 46 szabadoscsalád élt a sümegi 
uradalomban, a századfordulóra az 508 jobbágy
család mellett 513 házas és 162 hazátlan zsellért 
(és 114 nemes családot) találtak, vagyis a 80 év 
alatt sokszorosára emelkedett a zsellérség száma. 
Bár az adat az egész uradalomra vonatkozik, jól 
bizonyítja a majorsági gazdaság kiépülését és a 
lakosság gazdasági helyzetének romlását.60 

Sümegen a már említett 1770. évi összeírás 
szerint a 271 családfő 37% -a, Tapolcán a 333 csa
ládfő 32% -a az iparos. így azonban nem teljes a 
kép. Meg kell jegyeznem, hogy az 1770-es össze
írás vizsgálata esetén a családfők számához még 
hozzá kell adnunk a zsellérek, zsidók, extraseria-
listák, esetleg uradalmi, városi szolgák stb. szá
mát, mert köztük iparosok is találhatók. Süme
gen a 271 családfőszámhoz 37 extraser ialista 
járul, akik között 3 kádárt s 1 bábsütőt találnak, 
valamint 3 kereskedőt; utóbbiaknak 300—400— 
500 forint a jövedelmük. Tapolcán 12 extraseria-
lista van (4 iparos, 1 kereskedő van köztük), 
őket azonban a 345 családfő közé vették fel, ám 
összeírtak ,,neo nobiles" cím alatt 12 adózót, köz
tük 1 szabót. 

Mielőtt az 1770-ben összeírt iparosok számát és 
az iparok milyenségét vizsgálnánk, meg kell 
jegyeznünk, hogy a mesterségek megnevezése 
alapján nem kapunk egészen pontos képet. Itt 
szeretnék rámutatni néhány megtévesztő adatra. 
Egyes iparágak esetében minőségi, jelleg- vagy 
divatbéli különbség van; például sartor és sartor 
germanicus, valamint a sutor vagy sutor hungari-
cus és germanicus. Sümegen például az 1 varga
ként jelölt iparoson kívül összeírtak 6 magyar 
vargát, 3 varga pedig ,,német módi" szerint 
dolgozik. Ugyanakkor e tény az iparág differen
ciálódására mutat, mint ahogy ezt jelzi a szabók 
és a német szabók (sartor és sartor germanicus) 
közti különbségtétel, valamint a szabók és a szűr
szabók külön feltüntetése is. 

Mindezt figyelembe véve, megállapítható a 

XVIII. század közepén a 20 év alatti fejlődés. Míg 
1750-ben 19-féle iparág képviselőit találtuk, 
most, 1770-ben 34-féle mesterségét. A városok 
ipara jellegében azonban alapvetően nem történt 
változás, ugyanis 15 mesterség csak 1—1 fő ipa
rossal képviselteti magát. Ha a legnépesebb ipar
ágakat keressük, azt kell látnunk most is, hogy a 
két városban együtt legmagasabb számban a 
takácsok (44 fő), a szűcsök (18 fő), a csizmadiák 
(17 fő), a szabók (14 fő), valamint a vargák (20 
fő) dolgoznak, tehát első helyen a ruházati ipa
rok állnak. Említésre méltó mesterségek még a 
mindennapi élet szükségletét kielégítő iparok 
(fazekasság, kovács-, kádár-, kőműves-, asztalos-, 
gombkötőmesterség). Kétszeresére emelkedett 
Sümegen, háromszorosára Tapolcán az iparos
létszám. A felsoroltak közül céhesek voltak Sü
megen a csizmadiák, szabók, vargák, takácsok, 
Tapolcán a csizmadiák, fazekasok, kallósok, mé
szárosok, szabók, vargák és takácsok. Meg
állapítható, hogy 1770-ben nem egy olyan ipar 
űzője található mindkét városban, amilyen 20 
évvel korábban még nem működött. Ez a fo
gyasztók által keresett ipari termékek körének 
szélesedését mutatja (3. sz. táblázat). 

Kérdés, mennyi hasznot hoz az ipar? Sümegen 
3649,50, Tapolcán 912 forintot. Érdemes meg
vizsgálni, milyen az összjövedelem megoszlása. 
Sümegen például egyedül Mózer Pál kőműves
mester ismer el 300 forint hasznot, Redlinger 
Dávid építőmester, illetőleg Szelmaer Mátyás 
festő 200—200 forintot (az utóbbi egyedüli mes
ter a városban). Für János asztalos és Volman 
Teofil pék 150—150 forintot, 4 kézműves pedig 
(1 — 1 kötélgyártó, mészáros, kalapos és festő-
pictor) 100—100 forintot vall be. 32 azoknak az 
iparosoknak a száma, akik 15 forintot, 26, akik 
30 forintot, 15 pedig azoknak a száma, akik 7,50-
et íratnak be. Ez a legalacsonyabb összeg, mert 
van 50, 80 stb. forintot bevalló kézműves is. Ta
polcán viszont 40 forint a legnagyobb jövedelem, 
de ennyivel is csak Lébli Benedek zsidó keres
kedő rendelkezik. 4-en vallanak be 30, 2-en 20, 
18-an 15, 5-en 10 forintot, 2-8 forintot a többi 
mester, s nem véletlen, hogy a jövedelem sum
mája csupán 912 forint, pedig a mesterek lét
száma kb. Sümegével azonos. 

Természetesen a jövedelembevallás sem ad 
megbízható képet; ha azonban 2 vagy több város 
vonatkozásában vizsgáljuk, azonos a hibalehető
ség, hiszen maga az összeírás egyformán veszé
lyezteti minden kézműves jövedelmét, s mind
egyik igyekszik kevesebbet bevallani. Ennek 
figyelembevételével is megállapítható, hogy kéz
műveseinknek nem hoz a mesterség akkora jöve
delmet, hogy mezőgazdasági munkájukat elha
nyagolhatnák. Sümegen csupán 31-nek, Tapol
cán 21-nek nincs szemtermése (búza, illetőleg 
rozs). Megerősíti előbbi feltevésünket, hogy Sü
megen a szemterméssel nem rendelkezők vallják 
be a mesterség utáni legmagasabb haszonösszeget 
(300—200—100 forint), tehát ők valóban iparból 
élnek. Ha több mezőváros vonatkozásában vizs
gáljuk a kérdést, megállapítható, hogy szinte 
kivételnek tekinthetők az ilyen iparosok, s in
kább a helyi lehetőségeknek, szükségleteknek 
köszönhető, továbbá csupán bizonyos iparágra 
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jellemző, ha akad ilyen. Bár Sümeget 1770-ben 
már nem püspöki székhelyként írják össze, és 
Padányi Biró Márton halála után a város- életé
ben bizonyos hanyatlás következik be,61 úgy 
látszik, az építkezések még folytatódhattak, ille
tőleg volt munkalehetőség az egyéb iparosok 
számára is. 

1770-től vizsgálva az iparosok számának ala
kulását, dicalis conscriptiók álltak rendelkezé
semre.62 Bár ezek summája jelzi a kézművesek 
(opifices) számát, az adatok pontossága ellenőriz
hetetlen. A családfő nevénél a legtöbb esetben 
mesterségét nem írják, más esetben írják, de 
abban a rovatban, amely annak megjelölésére 
szolgál, hogy az összeírt személy üz-e ipart, nincs 
jelzés. A közölt táblázatban a mesterségek fel
tüntetése nélkül csak a summák adatait vettem 
fel. Miután a zalai mezővárosokban az 1770-es 
évek végéig gyarapodást tapasztalunk, meg
magyarázhatatlan Tapolcán az összeírás szerinti 
nagy ingadozás az egyes évek adatai között; 
feltehető az is, hogy elírás történhetett . Termé
szetesen az adatokat a korábban jelzett kritiká
val kell fogadnunk, másrészt figyelembe kell 
vennünk, hogy néhány iparos eltűnése vagy új 
mester megjelenése még nem változtat sem a 
mezőváros helyzetén, sem annak kézműipara 
intenzitásán. I lyen értelemben kell néznünk az 
1790-es évek iparoslétszámát is (4. sz. táblázat). 

A XVIII . század elején céhes iparunk fejlődé
sében új szakasz kezdődik. Az ország XVI— 
XVII. századi „zavaros belállapotai" a céhek éle
tében is zavarokat, visszaéléseket idéztek elő,63 

ami kiváltotta az államhatalomnak a céhek belső 
életébe való beavatkozását. Így az 1715: LXXIX. 
te. szerint a karok és rendek megelégedésüket 
találták abban, hogy a király elrendelte — az 
1659: LXXI. te. megújításával —64 ,, . . . a kézmű
ves társulatok kihágásainak megszüntetését, 
amely társulatok ugyanis az ő eladó áruikat drá
gábbá tenni, illetőleg az ország törvényeire néz
ve hátrányos szabályokat alkotni . . . nem átallot
ták". Tudomásul vették továbbá azt a királyi 
rendelkezést, hogy ,, . . . az értelmes kézművese
ket . . . minden ártalmas megszorítás nélkül s el
viselhető díj mellett . . . akár a városi tanács 
hatalmával a céhekbe fel kell venni, és hogy az 
ország törvényeinek sérelmére . . . " hozott szabá
lyaikat el kell törölni. Az 1723: LXXIV. te. 2. §-a 
megerősítette az 1715: LXXIX. tc.-et a céhek ki
hágásaira vonatkozóan, a 4. §-a pedig kimondja, 
hogy a királytól függ a céheknek adott privilé
giumok korlátozása vagy eltörlése. 

Ügy tűnik, a ,,céhek kihágásai" folytatódnak, 
mert még az 1729: X. tc.-et is az vezeti be, hogy 
,, . . . súlyos kihágások tapasztalhatók": hatalmu
kat a fiókcéhekre is kiterjesztik, a felvételi díja
kat felemelik, s ezzel a kézművesek számát 

4. ábra. A sümegi szabócéh által 1829-ben adott bizonyságlevél (Veszprémi Bakonyi Múzeum) 
Abb. 4, Von der Sümeg-er Schneider-Zunft im Jahre 1829 erteiltes Zeugnis (Bakonyi-Museum zu Veszprém) 
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„megszorítják", a nemzetbelieket be nem 
fogadni s ily módon önkényesen visszaélni meré
szelnek". Ezeknek a kihágásoknak a megszünte
tésére mondja ki a törvénycikk, hogy a Helytar
tótanács az ilyen visszaéléseket terjessze a király 
elé, s a privilégiumot töröljék el vagy szüntessék 
meg az 1723: LXXIV. te. alapján. 

1729-ben jelenik meg a céhbiztosi intézmény: 
I I I . Károly király elrendelte, hogy Selmecbá
nyán céhbiztosokat kell választani. 

Az ismertetett központi szabályozások a közér
dekellenes céhmegnyilvánulások megakadályo
zását célozták. Ugyanakkor szabad utat hagytak 
újabb céhalakulásoknak és a céhek közérde
ket nem sértő életének. 

A XVIII . század első felének céhalakulását a 
XVII. századi céhalakulás folytatásának kell te
kintenünk annyiban, hogy most is jellemző a 
céhlevélkölcsönzés (néhány esetben a mesterek 
ugyan a királyhoz fordulnak privilégiumkérés
sel), a vegyes céhek alakulása, valamint a min
dennapi szükségleteket kielégítő mesterségek 
szervezeteinek létrejötte. További legfontosabb 
bizonyíték pedig az artikulusok szövege. Mielőtt 
városaink XVIII . századi céhalakulását vizsgál
nánk, meg kell jegyeznünk, hogy az új vagy 
megújított szabályzatú szervezetek száma kevés 
a conseriptiók által jelzett kézmüvesekkel szem
ben. 

1700-ban válnak külön a tapolcai csizmadiák a 
sümegiektől. 11 mester kéri a különválást, mert 
,,a céhgyülekezetbe járni nagyon alkalmatlan, 
dolgaiknak is nagy hátra maradására vagyon" -
mondják. Nevük ugyanakkor eredeti lakóhe
lyükre enged következtetni: Csizmazia Kap-
ronczai György, Devecseri Csizmazia Mátyás, 
Bajnoki Csizmazia György, öcse j Csizmazia Já
nos, Újvári Csizmazia András, Babodi Csizmazia 
János, Tapolczai Csizmazia Ferenc, Szombathelyi 
Csizmazia János, Jánosházi Csizmazia Gergely 
és Varasdi Csizmazia András alkotják a tapolcai 
céhet. Mindez jelzi a XVIII . század eleji ,,nép
vándorlást". A privilégiumot 1700-ban, 1711-ben 
és 1720-ban confirmálja a veszprémi püspök.66 

1716-ból származik a tapolcai takácsokbl, 1720-
ból a mészárosok^ kiváltságlevele; az előbbit a 
pozsonyi takácsoktól, az utóbbit a pápai mé
szárosoktól kérik. A primer forrásként figye
lembe jövő céhprivilégiumokkal egyenértékű for
rásként kell kezelni az olyan conseriptiót, amely 
valamely helységben vagy helységekben az ösz-
szeíráskor fennállott céheket sorolja fel. Ilyen 
az Országos Levéltárban őrzött az a jegyzék, 
amely arról tanúskodik, hogy 1731-ben Sümegen 
a kovácsoknak, a csizmadiáknak, a takácsoknak 
és a szabóknak, Tapolcán pedig a mészárosok
nak, a szabóknak, a takácsoknak, a csizmadiák
nak, a kallósoknak és a vargáknak volt saját 
céhe, a kovácsok, asztalosok, tímárok és szűcsök 
pedig közös céhbe tömörültek.69 E jegyzékből 
az tűnik ki, hogy az eddig már említett céhek 
sora 1731-ig Sümegen a kovácsok, Tapolcán pe
dig a kallósok társulatával, valamint az említett, 
több iparost magába foglaló céhvei egészül ki. 

Tapolcán 1744-ben a szabók70 (1682 óta van cé
hük) kérnek és kapnak újabb privilégiumot a ki
rálynőtől, ugyanis a régi céhlevelük a várost 

1743-ban ért tűzvész alkalmával elégett71 A csiz
madiák és a vargák most már közös céhe szintén 
1744-ben,72 a takácsoké73 pedig 1756-ban kapja új 
privilégiumát. A tapolcai fazekasok74 céhlevele 
1761. évi, s az a győri fazekasok céhlevele for
mulájának átvétele. A győri fazekasok 1633-ban 
magyar nyelven vették át a pozsonyiak 1576. évi 
német nyelvű céhlevelét. Mindenképpen emlí
tésre méltó, hogy Tapolcán alakul fazekascéh, 
Sümegen pedig nem; sem a XVII., sem a XVIII . 
században nem találjuk nyomát, holott a helytör
téneti munkák több esetben emlegetik a sümegi 
fazekasokat, kályhásokat. Kozák Károly szerint 
éppen a XVIII. században kell keresnünk a máig 
is gyártott tál alakú kályhaszemek előzmé
nyeit.75 

Időben túlságosan messze esnek az összeírások 
a céhlevelek dátumától, így kérdéses egy-egy 
mesterség vagy céh folyamatossága. Figyelemre 
érdemes, hogy akkor, amikor Tapolcán a XVII. 
századtól kezdve több céh alakul, a XVIII. szá
zadtól a már megvolt céhek újabb privilégium
kéréseire vannak adatok, tehát többrétű ipari fej
lettséggel állunk szemben. Sümegen csupán 
egyetlen olyan privilégium ismeretes, amely 
XVIII. századi céhalakulásról tanúskodik: a sza
bók 1706. évi privilégiuma, amelyet Tapolcától 
kérnek.76 

Az 1770. évi conseriptio lendületes fejlődés 
eredényeit mutatta a zalai mezővárosokban. Bár 
még mindig nem tudjuk, hogy az iparűzőként je
löltek az év hányad részében gyakorolják a mes
terséget, a statisztika alapján viszonylag élénk 
ipari életre következtethetünk. A conscriptióból 
kitűnő kép ismertetése előtt azonban számításba 
kell vennünk az 1761. évi Mária Terézia-féle céh
ügyi rendeletet, amely a vármegyéknek köteles
ségévé teszi a szabadalomlevelek beszedését. 
Már a század elején is találkoztunk a céhek rend
szabályozásával, most viszont a privilégiumok 
egyenlősítésével a központi hatalom fokozottabb 
ellenőrzés alá kívánja vonni az iparosszervezete
ket, megszüntetve ezzel a helyi sajátosságaikat, 
egyéni arculatukat. Természetesen a céhek nem 
szívesen vették ezt, jogcsonkításnak látták, s vo
nakodtak is teljesíteni. Bár a rendelet után ér
vénytelen volt minden olyan privilégium, amely 
nem a kancelláriától származott, nem szabad csu
pán annyi céhvei számolni, ahánynak privilégiu
ma az 1761 utáni évekből való.77 Ezt éppen mező
városaink bizonyítják, amikor több forrás össze
vetésével próbáltam vizsgálni a céheket. 

Míg a XVIII. század 70-es éveitől Keszthelyen 
a céhalakulás nagymértékben fellendül, s itt is, 
Kanizsán is, sőt Szentgróton is virágzó kisiparról 
beszélhetünk, Tapolcán és Sümegen az iparosok 
számának növekedése nem járt együtt a céhek 
újraszerveződésével. Sümegen egyetlen céh sem 
újítja meg szabályzatát, Tapolcán is csupán a csa
pók kapnak 1777-ben újabb privilégiumot.78 A 
tapolcai csapóiparnak figyelemre méltónak kel
lett lennie, mert mesterei részesei voltak annak a 
megállapodásnak, amelyet az 1774. márc. 9-én 
Pápán tartott gyűlésen a fehérvári, palotai, veszp
rémi, tapolcafői, pápai, tatai, szombathelyi, zala
egerszegi, győri és ozorai csapók érdekeik védel
mére kötöttek. E szerint megállapodtak abban, 
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hogy a gyapjú beszerzésénél a céhbeliek egymást 
nem fogják felüllicitálni, sőt inkább arra töre
kednek, hogy minél jobban leszorítsák a keres
kedőktől vásárolt gyapjú árát.79 

Szinte egyetlen példánk arra a fenti gyűlés, 
hogy a helyi mesterek kapcsolatba kerülnek egy
mástól távoli városbeliekkel . A megállapodás 
ugyanakkor a céhek védekezését bizonyítja a 
nyersanyagszállító kereskedőtőkével szemben, 
hiszen egységes fellépést jelez a kereskedőkkel 
szemben. 

A tapolcai szabók 1744., a csizmadiák—vargák 
1744. és a takácsok 1756. évi privilégiumai8 0 saj
nos megsemmisültek. Más tárgyi emlékek azon
ban bizonyítják a céhek létezését, esetenként 
még az eddig fel nem soroltakét is. Fontos bizo
nyíték a céhpecsét és -láda, hiszen a pecsét tette 
a céh minden iratát hitelessé, a ládában pedig 
őrizték a céh „kincseit", privilégiumát, iratait, 
pénzét stb. Ezek közül az emlékek közül maradt 
meg néhány: a sümegi szabók 1707. évi, a tapol
cai csizmadiák 1700., a mészárosok 1721., a faze
kasok 1761. évi pecsétnyomója.81 Ebből megálla
pítható, hogy a céh pecsétje a privilégium kelté
nek évében vagy az ezt követő évben készült. Ki
zárólag pecsét bizonyítja, hogy Sümegen ács- és 
molnárcéh,82 később pedig kovács-, lakatos- és 
nyereggyártó céh83 is működött; az előbbinek a 
pecsétje 1767. évi eredetű, az utóbbié pedig 1786. 
évi. 

Az egyéb tárgyi emlékek közé tartozik a be
hívótábla és a céhkorsó. A sümegi csizmadiák 
1755. évi elpusztult behívótáblájának egyik olda
lán a csizmadiák termékeinek és két legjelleg
zetesebb szerszámuknak, a bics/dó-nak, a bárd 
alakú bőrszabó késnek, és a bőr simítására szol
gáló rézbunkónak, a musíá-nak az ábrázolását, 
másik oldalán pedig az említett évszámot lát
juk.84 Fennmaradt a sümegi kovácsok, lakatosok, 
nyeregkészítők 1759. évi, valamint a csizmadiák 
1796. évi korsója.86 

Nem vitatható, hogy a XVIII . századi céhsza
bályzatok tartalmaznak olyan előírásokat, ame
lyek általánosak, mindenkor és minden szabály
zatban megtalálhatók: az iparosélet különböző 
szakaszaira vonatkozó körülmények (az inasok, 
legények és mesterek jogai, kötelességei), a val
lásos, szociális, etikai követelmények, a kontárok 
elleni védekezés stb. Ilyen értelemben tehát nem 
szükséges különbséget tenni a XVII. és XVIII— 
XIX. századi szabályzatok között. 

Nem állt módomban az összes XVIII . századi 
privilégium szövegét megismerni, de a néhány 
elolvasott szabályzat alapján megállapíthattam, 
hogy a század eleji artikulusok egyrészt stilári-
san és számszerűen, másrészt tartalmilag is az 
1600-as évek artikulusaival mutatnak hasonlósá
got, vagyis tartalmaznak még egyedi sajátosságo
kat. (Meglepően részletes a 30 cikkelyes mészá
rosszabályzat.87) A hasonlóság magyarázata az 
lehet, hogy a szabályzatok elnyerésének leggya
koribb útja még a XVIII . század elején is a más 
városban már korábban megalakult céhtől való 
átvétel. Néhány jellegzetesen XVII. századi arti-
kulus a XVIII . századi privilégiumokból hiány
zik: így például a város érdekeinek, javának em
legetése, ami a XVII. században valószínűleg a 

török elleni városvédelmet is jelentette, s amire 
most, a XVIII . században már nincs szükség. 
Nem írják elő a mesterek öltözködését sem, to
vábbá az ebét, macskát megölő iparosokról sincs 
már szó. A vallásra vonatkozó art ikulusokban 
már hangoztatják, hogy csupán katolikus mester 
vehető be a céhbe: a tapolcai mészárosok 2. 
punctuma előírja, hogy ,,Szűz Mária és a Szentek 
ellen senki sem szólhat", illetőleg ,,Ezen céhben 
és Gyülekezetben foglaltatott mesterek senkit, 
aki nem katolikus, magok közé és Gyülekezetek
ben ne fogadjanak, céheknek elvesztése alatt". 

Az utókor számára annál is inkább értékesek a 
XVII. századi és a XVIII . század eleji szabályza
tok, mert az 1770-es évek privilégiumai már nem 
tartalmaznak egyedi és helyi vonásokat. Király
tól származó kiváltságlevelek ezek, mereven ki
dolgozott és megfogalmazott cikkelyekből állnak. 
Egyöntetűen 18 pontosak: az első mindig a kato
likus vallás követelményeit (zászlócsináltatás, 
procession való részvétel, illetőleg az azok el
maradásakor fizetendő büntetés), a második a 
céhgyűlések tartását, a harmadik a mesterválasz
tás mikéntjét írja elő. A következő két artikulus 
az inas- és legényélet követelményeit határozza 
meg, továbbá a becsületes munkára, erkölcsös 
magatartásra int 4 cikkely. A 15. és a 17. rendel
kezik a betegeknek és a halottaknak járó tisztes
séges viselkedésről, a 16. az özvegy mesternek 
sorsáról. A további artikulusok szabják meg a 
mester lányát vagy özvegyét feleségül vevő le
gényeknek járó könnyítést, a vidéki mesterek 
felvételét, illetőleg tiltják a filiális céh állítását, 
rendelkeznek a kontárok ellen, szabályozzák a 
vándorló legények fogadását és a comissarius 
kérését földesúrtól vagy városi tanácstól. 

Ezek a privilégiumok tehát előírják mindazt, 
amivel eddigi szabályzatainkban már találkoz
tunk. Amikor el kell ismernünk, hogy Mária Te
rézia elérte célját a céhek egységesítésével, tény
ként kell megállapítanunk, hogy céheink elvesz
tették sajátos egyéni színüket. Azonos a felvételi 
taxa, de még a büntetések nagysága is, általában 
az inas- és vándoridő is, de egyforma a mester
választás módja, sematikus a becsületes életre 
intő cikkelyek szövege. 

Új, eddig meg nem található követelmények: a 
lakomák eltiltása (,,Minden vendégeskedés, iddo-
gálások megtiltatnak, nem szabad az új mestere
ket vagy ebéd vagy italadással bármely szín és 
fogás alatt terhelni"), a comissarius jelenlétének 
előírása (,,A céhbeliek kötelesek a földesúrtól 
vagy városi tanácstól egy comissariust kérni; 
minden gyülekezetnél jelen lesz, a céh dolgait 
csendesen, igazságosan a céhbeliekkel együtt el
végezni tartozik"), valamint egységesek a vallá
sos előírások. 

A követelmények vizsgálatakor egyértelművé 
válik, hogy a központi hatalom egységesíteni 
szándékozott a szokszínű, színes céhéletet, ugyan
akkor képviseltetni kívánta magát a szerveze
teknél a commisariusokon keresztül, korlátozva 
ezzel a céhautonómiát, a vallásos előírások pedig 
a Regnum Marianum-ideológiát óhajtották az 
iparostársaságokban is terjeszteni. 

Művelődéstörténeti és néprajzi szempontból 
sajnálkozva kell néznünk mindezt, még akkor is, 
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ha feltételezzük is, hogy a céhek nem tettek ele
get szó szerint ezeknek az előírásoknak; ha vi
szont a díjak, inasidők stb. egységesítésére, a 
költséges lakomák eltiltására gondolunk, mégis 
pozitívan kell értékelnünk a központi intézkedé
seket. 

IV. 
A XIX. század első harmada kézműiparának 

számbavételéhez meg kell vizsgálnunk azokat a 
helyi hatóerőket, amelyek befolyásolhatták an
nak alakulását. Sümegen és Tapolcán a gazdaság 
és társadalom helyzetét a XVIII . század végi úr
béri rendezés határozza meg 1811-ig. Láthattuk, 
hogy már a XVIII . század elejétől meginduló 
folyamat mezővárosaink privilegizált helyzeté
nek fokozatos romlását eredményezte. A földes
úrral kötött egyre súlyosabb szerződések során 
— bár Sümeg kiváltságos püspöki mezővárosi 
státuszát megtartja —, a földesurak jobbágyi 
szolgáltatásokat kényszerítenek a lakosságra. 
1768 után már nem erősítik meg a püspökök az 
1643. évi kiváltságlevelet, majd mindig többet 
követelnek. Sümeg ragaszkodik egykori kivált
ságaihoz, és hangoztatja (1780-ban az úrbéri kér
dőpontokra válaszolva), hogy a lakosság úrbéri 
szolgáltatásokkal sohasem tartozott, mint cont-
ractualisták, szabad emberek. 1796-ban a város 
és a püspök-földesúr között hosszú, évekig tartó 
pereskedés kezdődik, amelynek tárgya az, hogy 
az egyes nem nemes sümegiek mivel tartoznak 
földesuruknak.88 

A földesúri törekvések hátterében a majorsági 
gazdaságok kiépítése áll. 1802-ben részletes 
összeírás készült a sümegi uradalomról, amely 
Sümeg és Tapolca mezővárosokat is magába fog
lalta, és 4 községgel, 4 pusztával összefüggő bir
toktestet alkotott. Sümeg határában 319 és 7/8 
(1200 öles) hold majorsági szántóföld, 106 és 7/8 
hold urasági kaszáló van, s a gazdálkodás 2 fő 
ága a szántógazdálkodás és az állattenyésztés 
(508 a jobbágycsaládok, 513 a házas, 162 a hazát
lan zsellércsaládok száma az egész uradalomban). 
Tapolcán nem volt sem szőlő, sem majorsági föld, 
csupán kb. 684 birkát magába foglaló juhászat.89 

Ezek az adatok jelzik a majorsági birtok nagy
ságát, s törvényszerű, hogy a nagyüzemi gazdál
kodás növekedésével a sümegiek terhei is növe
kedtek. Az összeírásból az is kitűnik, hogy Sü
megen és Tapolcán egyaránt volt urasági kocs
ma, mészárszék és malom, és az uradalom fize
tett cselédsége közé tartozott a sümegi és tapol
cai kádár.90 

Az úriszéket és a helytartótanácsot megjárt 
hosszú per eredményeként született meg 1811-
ben az új szerződés, amelyet Kurbélyi György 
püspök kötött a várossal. Ereky István a 13 pon
tos egyezségben alapvető fontosságúnak azt tart
ja, hogy az Sümeg mezővárosi mivoltát dombo
rítja ki: rite ordinatus mag ist rat usa van, s mivel 
a jobbágyi szolgáltatásokat a város mint jogi 
személy vállalja, a nem nemes lakosság nem 
jobbágy, hanem „nem teljes szabadságot élvező 
szabados". Az egyezség 1. pontja hivatkozik az 
1643. évi privilégiumra, amely szerint ,, . . . sze

mélyeikben vagy vagyinaikban háborgatni vagy 
hurcoltatni a városiakat az uradalomnak szabad 
nem lészen"; valamint szabadon adhatják-vehetik 
„ . . . sőt kótya-vegye által is . . ." vagyonukat. 
Kijelöli az uradalom és a város földjei között a 
határt (4. pont), az- uradalom átenged a város 
használatára 5 hold irtásföldet, amely után a tize
det elengedi (7. pont), és az erdők 1/3-át egy tag
ban, annak minden haszonvételével, és így a 
makkoltatással, gubacsszedéssel együtt (5. pont). 
„Minden . . . Eszterhazyánus vagy Kollerianus 
Contractusok szerint tétetett adózások örökre el
töröltetnek", helyettük a város évenként 1000 
gyalognapszámot ad, aminek kivetése és kiállí
tása a magisztrátust illeti (10. pont), továbbá a 
badacsonyi dézsmaborból a város köteles 300 
akót Sümegre hozni (11. pont). A mészárszék és a 
vásárok (Jusfori) a földesúrnak fennmaradnak 
(12. pont).91 

Az 1811. évi szerződés a város XIX. század ele
ji gazdasági és társadalmi helyzetének megisme
réséhez alapvető forrás, az iparról viszont infor
mációkat lényegében nem nyújt. Ezért az ipar 
vizsgálatához az 1828. évi országos összeírás92 

kínálkozott forrásként, amely hibáival és hiá
nyosságaival együtt is jól használható ipartörté
neti vonatkozásban, hiszen , ,Observationes" ro
vatában nem csupán a mesterséget tüntetik fel az 
összeírok, hanem azt is, hogy azt az év hányad 
részében és legénnyel vagy egyedül gyakorolja 
az iparos. 

Sümeg kézműveseinek száma (124) az 1770. 
évivel szemben 20 fővel nőtt, Tapolcán viszont 
(ahol 86 a számuk) 23 fővel csökkent. A sümegi 
adat elfogadhatónak tűnik, hiszen a XIX. század 
eleji dicalis összeírások 1812-től mindig 100-on 
felüli kézművest jeleznek. Feltűnő a visszaesés 
Tapolcán. E vonatkozásban kételkedhetnénk az 
1828. évi conscriptio pontosságában, azonban 
ennek ellentmond az a tény, hogy még azokat az 
iparosokat is feljegyezték, akik 1-2 hónapig 
gyakorolják a mesterségüket. Az 1820-as évek 
elején 100 fölött volt a tapolcai iparosok száma, 
1827-től viszont egészen 1845-ig állandó csökke
nést mutatnak az összeírások. 

A két mezővárosban az iparágak száma 32 (Sü
megen 30-, Tapolcán 20-féle ipar), tehát Tapolcá
ról 1828-ban 12 olyan ipar hiányzik, amely Süme
gen már meghonosodott. (1770-ben Sümegen 32-, 
Tapolcán 21-féle ipart tüntetett fel az összeírás.) 
A többféle ipar Sümegen a lakosság fejlettebb 
igényeire és az igények helybeli iparosokkal le
hetséges kielégítésére enged következtetni. 

Ami az egyes iparágak intenzitását illeti, Sü
megen a legmagasabb, 10 vagy 10 feletti a csiz
madia-, a takács-, a fazekas-, a szűrszabó- és a 
vargamesterek száma (csizmadia 20, takács 16), 
5 és 10 közötti az asztalosok (6 fő), kovácsok (7 
fő) és szabók (7 fő) száma. Tapolcán ezzel szem
ben csupán a takácsok létszáma magas, 25 fő, és 
csak a vargák vannak 10-en, a szűcsök 7-en, a 
csizmadiák és szabók 6—6-an. Meg kell jegyez
nünk, hogy a többi mesterség mindkét városban 
1—2—3 képviselővel került összeírásra 1828-ban. 
Az 1770. és 1828. évi iparosadatok mechanikus 
összevetése — tekintettel az eltelt 58 évre — 
nem adna reális képet a két város ipara alakulá-
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sáról. Figyelemre méltó, hogy az 1770-es ipar
ágak közül 1828-ban teljesen hiányzik a tapolcai 
kallósipar. Feltehető, hogy itt ennek az iparnak 
a kihalásával kell számolnunk, hiszen a csapó
mesterek (kallósok) száma 1770-ben 7 volt, céhük 
1777-ben még a privilégiumát is megújította. 
Meg kell említenünk azt is, hogy míg 1770-ben 
Sümegen ,,szabó"-kat és „német szabó"-kat, 
,,vargá"-t, „magyar vargá"-kat és ,,német var
g á i k a t írnak össze, 1828-ban csupán „szabó"- és 
, ,varga"-ként szerepelnek. 

A felsoroltak alapján megállapíthatjuk, hogy 
lényegesen nem változott mezővárosaink kézmű
iparának jellege, hiszen csupán a mindennapi 
szükségleteket kielégítő iparágak képviselőinek 
a száma magasabb, az iparok zöme viszont 1—2 
mester iparaként volt jelen 1770-ben is, 1828-ban 
is. A rendelkezésemre álló adatokból következ
tethetően céhkeretekben folytatták iparukat Sü
megen a csizmadiák, a nyerges, a kovácsok, a 
fazekasok, a szűrszabók, a mészárosok, a szabók, 
a takácsok, Tapolcán pedig a tímár, a csizmadiák, 
a kovácsok, a mészáros, a szabók, a vargák és a 
takácsok. 

Az 1828. évi conscriptio nagy érdeme, hogy 
közli, az év hányad részében űzik mestereink az 
iparukat. Rendkívül fontos ennek a vizsgálata, 
hiszen a korábbi összeírásokból erről nem tájé
kozódhattunk, csupán a mesterek vagyoni hely
zete alapján (föld- és állatállomány, szőlőbirtok) 
feltételeztük, hogy az ipar nem főfoglalkozás. 
1828. évi adataink segítségével a következő ké
pet rajzolhatjuk meg mezővárosainkban: Süme
gen 105, Tapolcán 44 mester gyakorolja az ipart 
egész évben (laborat per integrum annum), a kéz
művesek nagy része azonban csak 1-2 hónapig, 
1/4 évig dolgoznak. Ha a két város kézműveseit 
például Kanizsával és Keszthellyel hasonlítjuk 
össze, megállapíthatjuk, hogy Sümeg és Tapolca 
kiemelkedik, ti. Kanizsán 15, Keszthelyen 3 mes
ter dolgozik egész évben. Tovább emeli váro
saink iparának jelentőségét, ha a mesterek mel
lett dolgozó legényeket is számba vesszük: míg 
Keszthelyen 9 legényt és 3 inast találtak, Süme
gen 23-at, Tapolcán 12-t (Kanizsán 69-et). 

Sümeg és Tapolca gazdasági-társadalmi hely
zetét vizsgálva a XIX. század első felében, meg 
kell szólaltatnunk a kortársakat is. Fényes Elek 
Zala megye iparáról megemlíti, hogy tulaj
donképpen való fabrika vagy gyár nincs . . .", 
bár ,, . . . kézi közönséges mesterségekben hiány 
éppen nincs . . .". A legtöbb mesterember Keszt
helyen, Nagy Kanizsán, Csáktornyán, Szála Eger-
szeghben, Sümegben, Gyula Kesziben, Turnichén, 
Légrádon lakik. A tapocai járás ismertetésekor 
mutatja be Sümeget és Tapolcát. Sümegen, 
„amely a veszprémi püspök egyik uradalmának 
feje", 3198 lakos él — a hozzá tartozó 2 pusztát 
figyelmen kívül hagyva —: 3144 katolikus, 20 
evangélikus, 7 óhitű, 27 zsidó; a városnak „ispo
tálya, patikája, postahivatala" van. Határa „rop
pant kiterjedésű", szántóföldjei tágasak és ki
terjedtek, makkos erdeje „felette szép", bort is 
termeszt. Tapolca lakossága, a hozzá tartozó 2 
puszta lakosait nem említve, 3031 fő (2985 kato
likus, 9 evangélikus, 37 zsidó); postahivatala és 
zsinagógája van. Határa „homokos, de azért ter

mékeny", főleg a kukoricatermelés jelentős, „er
deje derék", szőlői a Szent György-i hegyen van
nak. Megjegyzi még Fényes Elek, hogy Zala me
gye egyik posta- és kereskedési útja Tapolcán és 
Sümegen halad át, s ez nagymértékben hozzájárul 
városaink fejlődéséhez.93 1830-ban Tapolcán meg
alakul a Leszner Mór és Fia Borkereskedő és Bor
termelő cég, amelynek később bécsi és budafoki 
lerakata is lesz. A város fejlődését bizonyítja, 
hogy 1842—43-ban 65 volt az iparosműhelyek, 
7 pedig a kereskedések száma.94 E szerint az adat 
szerint a műhelyek száma egyezik az 1841/42. évi 
dicalis conscriptio szerinti mesterszámmal. Az 
említett kézművesszám (167) következtethetőleg 
magába foglalja a legények számát (és esetleg az 
inasokét is). A különbözeti 102-es számot egybe
vetve az 1828. évi összeírás 12 legényről tanús
kodó számával, ez — feltéve, hogy mindkét szám
adat valóságot tükröző — azt engedi megállapí
tani, hogy 1828 és 1842 között a tapolcai ipar 
intenzitásában tekintélyes fejlődés követke
zett be. 

A XIX. század első felében folytatódik a tere-
ziánus idők állami beavatkozásának óvatos cent
ralizáló várospolitikája, amely a céheket is érinti. 
A XVIII . század 60—70-es éveinek uniformizált 
céhprivilégiumai a part ikuláris céhjog korát zár
ták le, a XIX. század elejének céhes reformprog
ramja pedig országosan egységes céhrendszert 
kíván létrehozni. Az 1805. évi 3104. sz. helytartó
tanácsi rendelet elrendeli a régi céhkiváltságle
velek beszolgálttását, újak kiadását, az 1813. évi 
7262. sz. rendelet pedig céhprivilégium-mintát 
(Generalia principia) ad. Lényegében nem változ
tatja meg egyik sem a céhrendszert, csupán a 
magyar kézműipar központi ellenőrzését kívánta 
és kívánja bevezetni. 

Eperjessy Géza a zalai céhek számának csökke
néséről beszél a XIX. század első felében, de csu
pán azoknak a céheknek a létezését ismeri el, 
amelyek az említett rendeletek értelmében új 
kiváltságlevelet kér tek és kaptak. Arra mutat rá, 
hogy Sümegen és Tapolcán nem alakultak újjá a 
régi céhek az 1805. évi rendelet után.95 Üj céh 
alakulására azonban van adatunk. 

Egy ideig nyitott kérdés volt a sümegi fazekas-
céh alakulásának éve. Németh József a sümegi 
fazekasokról írt, 1960-ban közzétett tanulmányá
ban — a sümegi fazekascéhtől 1850-ből származó 
irat alapján — abban a feltevésben van, hogy a 
céh 1850 körül alakult.96 Későbbi kutatási ered
mény szerint a privilégium elnyerésének éve 
1812.97 A céhkataszterből ismerünk egy fazekas
vándorkönyvet9 8 és egy 1865. évi sümegi faze
kascéhkorsót.99 Ez utóbbival kapcsolatban meg 
kell jegyeznünk, hogy az már nem lehetett jog
szerűen céhként működő szervezet korsója, mert 
az 1859. dec. 20-án kelt császári nyílt paranccsal 
kibocsátott és Magyarországon is irányadó Ipar
rendtartás100 szerint a céhek ilyenként tovább 
nem működhettek, hanem — ha nem oszlottak 
fel — átalakulhattak társulattá (Iparrendtartás 
108. §), amely az Iparrendtartással életre hívott 
szervtípus volt. Tanulmányom korszakhatárán 
kívülre eső kérdés annak tisztázása, hogy a fenn
állott sümegi fazekascéh átalakult-e az Iparrend
tartás szerinti társulattá, vagy az irányadó sza-
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bályozás ellenére céhként élt-e tovább.101 A Céh
kataszter adatot szolgáltat arra, hogy Sümegen 
a XIX. században a mészárosoknak volt céhe. 

Az eddig említett források egyike sem szól 
v a g y igazolja Sümegen kalaposcéh létezését. 
Ennek az iparnak Sümegen történt meghonosodá
sára azonban — az 1828. évi összeíráson kívül — 
találtunk adatot. Eszerint a sümegi kalaposmeste
rek a legények „többrendbeli visszaéléseire és 
elhatalmasodott kicsapongasaira" panaszkodnak 
a vármegyei hatóságnál.1 

Az Eperjessy Géza által említett céhprivilé
gium meg nem újítás ellenére sem mondhatjuk, 
hogy csökkent városainkban a céhek száma, mert 
a tárgyi emlékek sokasága — főleg Sümegen — 
azt bizonyítja, hogy léteztek céhek, mégpedig 
szép számmal. Tulajdonképpen az 1761. évi céh
rendelethez hasonló helyzettel állunk szemben: 
ha nem is újították meg a céhek a privilégiumot, 
a régi szabályok alapján éltek tovább. 

A volt sümegi Állami Darnay Múzeum beve
zetőben említett „rózsaszín fedelű" leltárának és 
a többi adatközreadásnak az áttekintése, illető
leg számbavétele alapján azt kell megállapíta
nunk, hogy a sümegi céhek tárgyi emlékeinek 
mintegy 50% -a már a XVII. és XVIII . században 
létező céhek tulajdona volt. Míg a XVIII . század
ból csupán a pecsétnyomók és egy-egy behívó
tábla, láda és korsó maradt meg, a XIX. századi 
korsók, ládák, pecsétnyomók mellett zászlók, be
hívótáblák, bizonyságlevelek és egy vándor
könyv is maradt. 

1810-ből való a kovácsok korsója, 1825-ből 
a takácsoké, 1833-ból az asztalosoké, 1841-ből 
a szabóké.I(M A Keszthelyi Balatoni Múzeum őrzi 
a takácsok ládáját (1824), a szabókét (1832), az 
egyesült lakatosok—kovácsok—nyergesekét, ' °4 

amelynek készítési dátumát ugyan nem tudjuk, 
de azt igen, hogy kétfejű sasos kulcscimkéje 
empire stílusú.105 

Megmaradt továbbá 6 zászló, illetőleg róluk 
szóló adat a XIX. századi Sümegről, bizonyítva 
a céhek katolikus voltát (szűrszabó, 1818; ács— 
molnár, 1829; kovács—lakatos, 1835; szűcs, 1837; 
kerékgyártó, év nélküli; kádár 1837, amely el
pusztult)106 valamint a takácsok behívótáblája 
a Jézus-arcot mutató, ún. Veronika-kendőt kezé
ben tartó Szent Veronika-ábrázolással, másik ol
dalán pedig az 1828. évre utaló évszámmal.107 

Két pecsétnyomó (szűcs, 1842; csizmadia, év nél
küli)108 viszont elpusztult. A pintérek év nélküli 
domborfaragású céhtáblája elpusztult, de fény
képe megmaradt.109 

Lényegesen kevesebb tárgyi emlékünk maradt 
Tapolcáról. Ilyen a mészárosok ládája,110 vala
mint adat van zászlójukra is ; 1 " megmaradt a ko
vács—kerékgyártó—bognár—tímár—lakatos céh 
1802. évi pecsétlenyomata."2 

A tárgyi emlékek vizsgálatából 2 következte
tést vonhatunk le: egyrészt azt, hogy már XVII— 
XVIII. században is működő céhek készítettek 
maguknak a céh összetartozását szimbolizáló tár
gyakat, amelyek a kézművesek, illetőleg a céhek 
viszonylag jó anyagi körülményeit is bizonyítják, 
másrészt azt kell látnunk, hogy korábban nem 
említett céhektől maradtak fenn tárgyi emlékek. 

Könnyen elképzelhető a sümegi szűrszabó és 

asztaloscéh megalakulása, mert 1828-ban 12, il
letőleg 6 mestert írtak össze; ugyanezzel, a mes
terek számának emelkedésével magyarázható 
a kádár- (4 fő) céh alakulása is. Nehezebben ért
hető a szűcscéh XIX. századi alakulása, mert 
1828-ban 2-en vannak (1770-ben 8 főt írtak össze, 
s elképzelhető lenne a XVIII . századi céhalapí
tás), viszont a pecsétnyomó dátuma 1841. évi. 
Mondhatnánk, hogy ez az alapítás dátuma, azon
ban zászlójuk 1837-es évszáma korábbi alapítás
ra utal. Kérdéses az ács—molnár és a lakatos— 
kovács—nyerges céh; a XVIII . században még 
a bognárok társaságában találhatók az ácsok, 
most 1829-es zászlójuk már a molnárok között 
(1828-ban 1 — 1 fő) jelzi őket. Ehhez hasonlóan 
a XVIII . századi kovács—lakatos céh bővülhetett 
nyergesekkel. 

Eperjessy Géza arra is rámutat, hogy gyakori 
jelenség a XIX. század első felében a több hely
ség mestereit összefogó c é h . " ' Erre alapítva fel
tételezhetjük, hogy az új sümegi céhek alaku
lása — az összeírási adatok szerinti alacsony 
mesterszám ellenére — annak következtében vált 
lehetségessé, hogy környékbeli falvak mestereit 
is tömörítették. 

Az írásos emlékek közül említésre méltó az 
1814. évi csizmadia- és az 1829. évi szabó-bizony
ságlevél. " 4 E bizonyságlevelek oklevéltani vizs
gálata — amelynek a részletekre kiterjedő ered
ményei bemutatását itt terjedelmi okoknál fogva 
mellőztük — arra a lényeges megállapításra ve
zetett, hogy a 2 bizonyságlevél fogalmazá
sa — szövegi csekély eltéréstől eltekintve — 
megegyezik a német-római császárság 1731. évi 
birodalmi kézművestörvényével a vándorló mes
terlegények számára rendszeresített attestatum 
szövegével ." ' Ami az 1829-ben kiadott bizony
ságlevél vonatkozásában jön figyelembe: az eltér 
az 1813. évi 7262. sz. rendelettel kiadott, céhsza
bályokkal kötelezővé tett formulától.1"' Ez azt 
jelenti, hogy a központi kormányhatósági ren
delkezés másfél évtized alatt nem tudta Sümegen 
kiszorítani a korábban meghonosodott formulát. 

Meghaladná tanulmányunk célkitűzését és ért
hető terjedelmi korlátait a céhek életének itt nem 
tárgyalt vonatkozásaival való foglalkozás. E kör
be tartozóként említem a két város céhei illető
ségi területének, azaz annak kérdését, hogy az 
itteni céhekbe vagy ezek közül melyikbe és mi
kor tartozott a két városon kívüli más helység
ben telephellyel rendelkező kézműves. 

Érdekes lenne feltárni e két városból inasként 
vagy legényként vándorlásra indultaknak az út
irányát, állomásait, illetőleg ugyanezt a két vá
rosban mesterként megtelepedettek tekintetében. 
Ehhez a kézművesipar szempontjából igen lénye
ges kérdéshez, sajnos, egyetlen forrásról van tu
domásunk. Ez a céhkataszter szerint a szombat
helyi Savaria Múzeum által nyilvántartott sü
megi fazekasvándorkönyv, amelyet nem volt mó
dom megismerni, s így nem térhettem ki arra, 
hogy annak tulajdonosa vándorútját merre foly
tatta. 

Az 1813. évi 7265. sz. helytartótanácsi rende
lettel kiadott ,,A Magyar Országi Mester-Egyesü
leteket, vagy is Czéheket illető Közönséges Czik-
kelyek" szabályozzák a földesúri hatalomnak 
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a kézművesekkel kapcsolatos jogkörét. Vizsgá
latot igényelne, miként érvényesült a veszprémi 
püspöki uradalmi bir tokkormányzat és úriszék 
útján gyakorolt földesúri joghatóság a két város 
területén fennállott céhek tekintetében. E kér
désre Zala megyei vonatkozásban Kállay István 
hívja fel a figyelmet, aki a céhes ipar és uradalmi 
igazgatás viszonyának vizsgálatakor — más 
mellett — a keszthelyi uradalomnak céhügyek
ben való állásfoglalásáról tesz emlí tést ."8 

1848—49 után Sümeg és Tapolca mezőgazda
sága és lakosságának társadalmi helyzete a job
bágyi szolgáltatásokat megszüntető, a jobbágy
telkeknek a volt jobbágyok tulajdonába való át
menetelét elrendelő, az úriszéket és a papi tize
det megszüntető 1848. évi tö rvények" 9 és ország
gyűlési határozat,120 ugyanakkor több korábbi 
kötöttség fennmaradása által is meghatározott 
új gazdasági folyamatok és a tőkés termelési vi
szonyok kibontakozása jegyében, majd az emlí
tett törvények nyomán 1853. márc. 2-án az úrbéri 
kérdések szabályozása, valamint az úrbéri kár
pótlás tárgyában kiadott császári pátensek121 

(s ezek végrehajtását szabályozó rendelkezések), 
egyben a centralizációs politikát megvalósító 
neoabszolutizmus adta lehetőségek szerint ala
kult. 

A kézművesek és a céhek helyzetét 1851. ápr. 
1-től a magyarországi kereskedési és iparviszo
nyok szabályozására kibocsátott Ideiglenes Uta
sítás122 határozta meg. Az Ideiglenes Ipar rend

tartásként ismert szabályozásnak a lényege, hogy 
hatályba lépését követően 

— az iparűzés megkezdéséhez a Rendtartás 
(202—206. §) által kijelölt közigazgatási hatósá
gok engedélye (80. §) általuk adott igazolás (81. 
§) volt szükséges, 

— a Rendtartás által érvényesnek elismert (110. 
§) céhek továbbra is fennmaradhattak (111. §), 

— az, aki oly helységre szólóan nyert iparjo
gosítványt, ahol az általa űzütt iparnak céhe volt, 
köteles és jogosult volt magát a céhbe mester
ként bekebeleztetni (156. §), 

— új céh nem volt alakítható (110. §), 
— az érvénytelennek minősített céheknek jo

guk volt önkéntes tagságon alapuló egyletekként 
(Verein) fennmaradni (110. §), 

— a nem céhbeli kézműveseknek joguk volt 
önkéntességen alapuló egyletet (Verein) alakíta
niuk (192. §). 

A sümegi és a tapolcai kézműipar vonatkozá
sában is feladat marad annak megvizsgálása, 
hogy az Ideiglenes Iparrendtar tás hatályba lépé
sekor fennállott céhek a Rendtartás által érvé
nyesnek elismert céhek voltak-e, ha igen, fenn
maradtak-e; ha nem, átalakultak-e egyletté avagy 
a Rendtartás ellenére céhekként működtek to
vább; végül: hogy jöttek-e létre nem céhbeli kéz
művesek egyletei. Mindennek vizsgálata kívül 
esik tanulmányunk időhatárán, s így az a két vá
ros kézműipara 1851. ápr. 1-ét követő fejlődését 
bemutatni törekvő tanulmány feladata. 

1. sz. táblázat 

SÜMEG ÉS TAPOLCA GAZDASÁGI ADATAI A XVIII. SZÁZADBAN1 

Adózó családfó'k 
száma 

Igásállatok 
száma 

ел <a 

'N 
tri 

•a s 
O r t 

Bortermés 
akóban 

Iparosok száma Adózó családfó'k 
száma 

Igásállatok 
száma 

pozsonyi 
mérőben 

Bortermés 
akóban 

1711 1750 1770 1711 1750 1770 1711 1750 1770 1711 1750 1770 1711 1750 1770 

Sümeg 55 236 271 49 135 237 70 357.5 3340 1 2 9 - gsj- 945 18 50 100 

Tapolca 50 205 333 89 201 325 237 1456 2771 755 3044 ? 22 32 108 
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2. sz. táblázat 

A KÉZMŰVESEK MEGOSZLÁSA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN IPARÁGAK SZERINT 1750-BEN124 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca 

arcularius 2 — pellio 3 2 С 
asztalos szűcs 

calcarius 1 - pistor 1 -
sarkantyúkészítő pék 

ceroplasta 1 - restiarius 1 -
bábsütő kötélgyártó 

chirurgus 1 - sartor 3 С 1 С 
seborvos szabó 

coriarius 1 - sutor 3 3 с 
timár varga 

cothurnarius 5 С 1 С textor 10 с 1 с 
csizmadia takács 

faber (=faber ferrarius) 3 С 1 vie tor 2 — 
kovács kádár 

faber lignarius 3 - vitra rius 1 — 
ács üveges 

figulus 4 — a mesterséget az összeírásban 
fazekas nem nevezték meg vagy olvasha

lanio 3 1 С tatlan - 22 
mészáros 

nodularius 2 
mészáros 

nodularius 2 *"~ gombkötő ÖSSZESEN: 50 32 

3. sz. táblázat 

A KÉZMŰVESEK MEGOSZLÁSA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN IPARÁGAK SZERINT 1770-BEN1 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca 

architector 2 - Mio 
építőmester kallós, csapó 

arcularius 3 3 funifex 
asztalos kötélgyártó 

cácis ustor 2 - gausapearius 
mészégető szűrszabó 

ceroplasta (1) — lanio 
bábsütő mészáros 

chirurgus 1 1 lorarius 
seborvos szíjgyártó 

cothurnarius 8 С 9 С muranus 
csizmadia kőműves 

cremati ustor — 1 nodularius 
pálinkafőző gombkötő 

faber (=faber ferrarius) 5 6 novacular 
kovács köszörűs 

faber serarius 1 2 pellio 
lakatos szűcs 

figulus 7 7 С pictor 
fazekas képíró 

7 С 

1 — 

5 3 

1 1 С 

1 1 

4 1 

2 2 

1 _ 

10 
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3. sz. táblázat folytatása 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése- Sümeg Tapolca 

pileator 
kalapos 

pistor 
pék 

rotarius 
kerékgyártó 

sartor 
szabó 

sartor germanieus 
német szabó 

su tor 
varga 

sutor hungaricus 
magyar varga 

sutor germanicus 
német varga 

2 1 tabaccarius 
dohány mű ve s 

1 

1 1 textor 
takács 

20 С 24 С 

3 3 tibialifex 
harisnyakötő 

1 — 

4 С 8+(l) С tinctor 
festő 

1 — 

2 — torneator 
esztergályos 

1 — 

1 С 10 с vietor 
kádár 

ь(з) 7 

6 

3 
ÖSSZESEN 104 109 

4. sz. táblázat-

AZ IPAROSOK SZÁMA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN 1773 ÉS 1845 KÖZÖTT126 

Év Sümeg Tapolca Év Sümeg Tapolca 

1773. ? 121 1802. 91 54 
1775. 111 7 1804. 88 97 
1776. 122 127 1810. 87 7 
1777. 116 92 1815. 101 7 
1778. 113 54 1820. 120 97 
1779. 114 108 1823. 116 104 
1783. 87 7 1824. 134 104 
1784. 93 100 1827. 72 76 
1785. 99 80 1829. 87 66 
1786. 94 77 1830. 97 ? 

1787. 77 7 1832. 95 62 
1793. ? 94 1835/36. 121 57 
1795/96. 100 85 1839/40. 56 7 
1797. 92 65 1841/42. 64 65 
1798. 94 69 1844/45. 133 54 
1799. 89 60 
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5. sz. táblázat 

A KÉZMŰVESEK MEGOSZLÁSA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN IPARÁGAK SZERINT 1828-BAN12 7 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca 

ahenarius ] — murarius 1 — 
rézműves kőműves 

arcularius 6 3 nodularius 1 1 
asztalos gombkötő 

catapultarius 1 - pectinifex 3 -
puskagyártó fésűs 

cerdo 2 1 С pellio 2 7 
tímár szűcs 

clavifaber J - pileator 2 1 
szegkovács kalapos 

cothurnarius 20 С 6 с pistor 2 1 
csizmadia pék 

ephipiarius 1 С - rotarius 2 -
nyeregkészítő kerékgyártó, bognár 

faber ferrarius 7 С 3 с sartor 7 С 6 С 
kovács szabó 

faber lignarius 1 - smigmator - 1 
ács szappanos 

figulus 12 С 5 su tor 10 10 С 
fazekas varga 

fun if ex 2 — textor 16 С 25 С 
kötélgyártó takács 

gausapearius 12 С 4 tibialifex - 1 
szűrszabó harisnyakötő 

horopaeus 1 - tinctor 1 1 
órás festő 

laminarius 1 - törneator 1 -
bádogos esztergályos 

lanio 2 С 1 с vie tor 4 3 
mészáros kádár 

lorarius 1 3 
szíjgyártó 

1 3 molitor 1 3 
molnár ÖSSZESEN: 124 86 
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ANNA RÓZSA, GEB. LENDVAI 

ANGABEN ZUR GESCHICHTE -DES 18. JAHRHUNDERTS VON 
SÜMEG UND TAPOLCA, UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG 

DES HANDWERKS 

Die Studie hat das Anliegen, zusätzlich der Un
tersuchung der Vergangenheit des 17—19. Jahrhun
derts der Städte Sümeg und Tapolca zu dienen, die in 
Luftlinie etwa 15 km voneinander entfernt liegen und 
bis 1950 zum Komitat Zala gehörten, heute im Komitat 
Veszprém liegen, und damit gleichzeitig die Kenntnisse, 
die aus der wortkargen ortsgeschichtlichen Literatur 
der beiden Städte gewonnen werden können, mit neuen 
Angaben — in erster Linie mit Angaben, die sich auf 
das Handwerk und die Zünfte beziehen — zu ergänzen. 
Die Studie stützt sich neben Archivquellen auf ge
genständliche Erinnerungen der Zünfte als Quellen, 
und mit den aus Letzterem ziehbaren Schlußfolgerungen 
ergänzt sie das Bild, das auf der Grundlage der schrift
lichen Erinnerungen gezeichnet werden kann. 

Zur Vorstellung der Situation des Handwerks des 
17—19. Jahrhunder ts mußten einerseits die die Rechts
stellung der beiden Städte bestimmenden Regelungen 
und die örtlichen wirtschaftlichen Wirkungskräfte un
tersucht werden, die die Herausbildung des Handwerks 
beeinflussen konnten. Sümeg und Tapolca waren zu 
ihrer Zeit kirchliche Marktflecken und unterstanden 
als solche der Landherrenmacht des Bischofs von 
Veszprém. Ihr Handwerk war bestimmt durch den 
landwirtschaftlichen Charakter der Siedlung. Man kann 
jedoch nicht außer acht lassen, daß es auch Angaben 
gibt, die auf die Tätigkeit herrschaftlicher Handwerker 
in Sümeg hinweisen. 

Im 17. Jahrhundert kam Sümeg und Tapolca in 
Richtung des damals unter türkischer Herrschaft ste
henden Teiles Ungarns die Rolle einer Grenzburg zu. 
Die Einbürgerung des Handwerks, das die Versorgung 
der täglichen Bedürfnisse der Bevölkerung sicherte — 
besonders des Bekleidungsartikel herstellenden Hand
werks — beweist die Herausbildung der Zünfte. Unsere 
quellen bezeugen, daß im 17. Jahrhunder t Stiefelma
cher, Schuster, Walker , Weber und Schneider Zünfte 
gründeten. Andere Handwerker, so Faßbinder, Kür
schner, Schwertfeger; Bogenschmied, Lanzen- und 
Schildmacher Riemer und Sattler vereinigten sich 
in sogenannten gemischten Zünften. 

Nach der Vertreibung der Türken Ende des 17. Jahr
hunderts und den Kuruzenkriegen Anfang des 18. Jahr
hunderts begann der langsame Aufschwung unserer 
Städte, was die Konskriptionen der Jahre 1711, 1750 
und 1770 beweisen (Tabelle 1). Die wirtschaftliche Lage 
der Bevölkerung wurde durch die im Laufe des 18. 
Jahrhunderts vorgenommene Änderung der mit dem 
Landherren früher geschlossenen Verträge beeinflußt, 
in deren Ergebnis mehrere, im Í7. Jahrhunder t gewon
nene Vergünstigungen schrittweise zurückgezogen 
wurden. Mit dem immer intensiveren Ausbau der 

Meiereiwirtschaft zwingt der Gutsherr ab der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunder ts unseren Städten immer 
schwerere Fronlasten auf. 

Die Zahl der Handwerker wächst zwar im Laufe des 
18. Jahrhunder ts an, aber die Anzahl der Zünfte steigt 
nicht im gleichen Verhältnis dazu (Tabelle 2 und 3) . 
Die Zünfte, die schon im 17. Jahrhunder t bestanden 
haben, bitten um neue Privilegien und erhalten sie 
auch, und die Meister einiger neueinheimisch ge
wordenen Handwerkszweige gründen Zünfte. So die 
Zunft der Fleischer in Tapolca, die ebendort ige Töpfer
zunft sowie die Zimmermanns- und Müllerzunft in 
Sümeg. Während aus dem 17. Jahrhunder t nur schrift
liche Quellen das Vorhandensein der Zünfte beweisen, 
blieben aus dem 18. Jahrhunder t auch schon Sachquel
len bestehen. Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, daß im 18. Jahrhunder t in Sümeg und Tapolca 
ein relativ lebhaftes Handwerker leben herrschte. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts ist Sümeg 
als Zentrum der hiesigen Macht der Bischöfe von 
Veszprém gemeinsam mit Tapolca auch einer der 
Knotenpunkte des durch das Komitat Zala verlaufenden 
Post- und Handelsweges. 

Die Situation des Handwerks wird grundsätzlich 
durch die Sümeg-er und Tapolca-er Angaben der Lan
deskonskription des Jahres 1828 widergespiegelt . (Ta
belle 5). Auf Grund anderer Quellen kann festgestellt 
oder gefolgert werden, daß die im 17. und 18. Jahr
hundert entstandenen Zünfte im allgemeinen unverän
dert bestehenblieben. Es gibt auch Angaben über neue 
Zunftbildungen. So die der Töpferzunft in Sümeg. 
Außer den durch die Zünfte vertretenen Gewerben 
finden wir in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts 
auch, mehr als zuvor, — außerhalb der Zunftrahmen 
gebliebene — andere Gewerbe. Auf der Grundlage der 
Zusammenfassung sämtlicher Quellen kann festgestellt 
werden, daß das Gewerbe der beiden Städte in der er
sten Hälfte des 19. Jahrhunder ts vielsichtiger geworden 
war und so der örtlichen Befriedigung der Bedürfnisse 
der ansässigen Bevölkerung besser diente, gleichzeitig 
gibt es auch Angaben über die Produktion für weiter 
entfernte Märkte . 

Anschließend an die Zeitgrenze der Studie, die im 
Jahre 1848 liegt, tritt das gewerbliche Leben unserer 
Städte in die Verhältnisse der kapitalistischen Produk
tion über. Als Abschluß der Studie finden wir einen 
Hinweis auf jene zentrale behördliche Verordnung, 
auf die sogenannte Provisorische Gewerbeordnung 
von 1851. welche, auch auf die beiden Städte gesehen, 
die rechtlichen Rahmen des Handwerks während des 
Jahrzehnts nach 1848 grundsätzlich bestimmte. 
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V. FODOR ZSUZSA 

ZIRC IPAROSAI A 18. SZAZAD VÉGI 
ÉS A 19. SZAZAD ELEJI IRATOKBAN 

Tekintélyes azoknak a munkáknak a száma, 
amelyek a 18. századi és 19. század eleji ipartör
ténettel foglalkoznak, egy-egy konkrét települést 
vagy jelentősebb táji körzetet vizsgálva. Ezek a 
munkák meglehetősen változatos képet mutatnak 
a kutatás módszerét és eredményét tekintve. Ke
vés szerzőnek sikerül a falusi, mezővárosi kéz
művesipart minden oldaláról maradéktalanul be
mutatni, annak belső struktúrájáról, a gazdasági 
élet vagy a társadalom egészén belül elfoglalt he
lyéről képet adni. A hiányosságok legfőbb oka 
az, hogy ritkán adódik kellő mennyiségű és mi
nőségű, következetes összehasonlításra módot 
adó forrás, amelynek információit történeti sta
tisztikai módszerekkel megfelelőképpen ki lehet
ne aknázni. 

Hasonló forráshiány esetünkben is jelentkezett, 
amely rendkívüli módon megnehezítette a kuta
tást. Mindenekelőtt arra késztetett, hogy a teljes 
és befejezett eredményekhez jutás igényét félre
téve csupán a meglévő korlátolt számú, vegyes 
tartalmú, némelykor kétes megbízhatóságú forrá
sok esetenként hasznosítható adataiból a fő ten
denciák megállapítását tűzzük ki célul magunk 
elé. A munka jelen stádiumában tehát csak a kü
lönböző típusú anyagok egymást kiegészítő, 
komplex vizsgálata válhatott használható mód
szerré. 

A fentiekből fakadó gondokat az a szándék 
szorította háttérbe, ami révén igyekeztünk többet 
megmutatni az 1982-ben fennállásának 800 éves 
évfordulóját ünnepelt Zirc történetéből, kitágít
va azt a képet, amely az érdeklődők többségénél 
elsősorban a cisztercita apátság ismertebb törté
netére korlátozódott. Figyelmünket az keltette 
fel, hogy e számos sajátossággal bíró, földrajzi
gazdasági szempontból meglehetősen zárt határok 
között lévő, társadalmi-gazdasági életbéli elő
történettel alig rendelkező, a török pusztítás után 
újonnan létrehozott településen hogyan alakult 
ki, milyen jellegűvé vált a kézművesipari tevé
kenység, amelyet céhekbe szervezetten vagy 
azon kívül folytattak a lakosok. 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

Zirc újabb kori történetének megismerése el
választhatatlan a korábbi időszak két jelentős 
eseményétől, amely meghatározó szerepet ját
szott a település életében. 

A 16. század zűrzavaros, pusztulást hozó évei 
után 1659 volt az újjáéledés, a fejlődés első állo

mása. Ettől kezdve az alsó-ausztriai Lilienfeld 
nagy múltú ciszterci monostora nevéhez kapcso
lódott a zirci apátság szétszórt birtokainak előke
lő világi uraktól és egyházi személyektől való 
visszaszerzése, újak megvásárlása és e bir tokok 
java részén az élet megindulása. 

A lilienfeldi negyven évet az új birtokos, az 
akkor Porosz-Sziléziában fekvő Henrichau apát
ságának fellépése zárta le. I. Lipót király 1700. 
december 17-én erősítette meg azt az adásvételi 
szerződést, amelyben Henrichau Zircet összes bir
tokaival együtt 31 000 forintért megvásárolta 
Lilienfeldtől. A 100 évig tartó, úgynevezett ,,hen-
richaui korszak" a romok helyén új települést, 
szépen fejlődő gazdaságot teremtett. 1701. már
cius 1-én két szerzetes és néhány szerencsét pró
báló sziléziai család útnak indult, hogy megtegye 
a zirci apátság életének újjászervezéséhez az első 
lépéseket. Az apátsági „igazgatási központ" még 
Pápán volt ekkor egy kis házban, ez azonban nem 
jelentette akadályát annak, hogy 13 ház és egy 
kis kápolna felépítésével megkezdődjön Zirc be
telepítése. A kezdet eredményei sajnos hamar el
pusztultak, mivel 1704-ben Sándor László kurucai 
nem kímélték a német Zirc pár házacskáját sem. 

A Rákóczi-szabadságharc leverését követő 
nyugalmasabb évek lehetőséget adtak arra, hogy 
újból és most már véglegesen letelepedhessenek 
a szerzetesek és a velük érkező idegen lako
sok. I a 1718 májusában létrejött az első szerző
dés az apátság és a telepesek között.2 

A bátor vállalkozók származására és korábbi 
lakóhelyére kevés feljegyzés utal, de a megma
radt anyakönyvekből annyi kivehető, hogy sok 
helyről — Brandenburgból, Hartkirchenből, Hen-
richauból, Hitzingből, Hollenbachból, Iglauból, 
Kóburgból, Landshutból, Linzből, Röchendorfból 
stb. — érkeztek, többnyire nem egységes német 
családok tagjaiként. Voltak közöttük türingiaiak, 
windischgrätziek, wilhelmsburgiak, frankok, svá
bok, burgundiaiak. Közös jellemzőjük katolikus 
vallásuk volt, amelyet szinte kivétel nélkül vala
mennyien magukénak vallottak. 

Az idetelepültek saját építkezései, valamint az 
apátság fokozatosan meginduló nagyarányú épí
tési munkálatai nyomán sorra jöttek létre a fa
lucska új létesítményei. Ezekben bőven akadt 
tennivaló a különféle mesterembereknek. 1720-
ban vashámor épült, 1723-ban mészégető kemen
ce, majd valamivel később két téglaégető üze
melt. A régi monostor romjai környékén liszt
őrlő malom épült, de volt már mészárszék és bor
kimérés is. 1736-ban hozzáláttak a major kiépí-
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téséhez, ahová a köveket az újonnan megnyitott 
kőbányából szállították. A monostor és a szép ba
rokk templom megépítése nemcsak a zirci, de a 
környékbeli mesterek munkáját is igénybe vette. 
A falu fokozatosan gyarapodott, iskolájában a 
rektor német nyelven tanította az elemi ismerete
ket. 

A gondos tervek alapján kiépülő gazdálkodás, 
az egész település életében végbemenő fejlődés a 
18. század második harmadára kedvező feltétele
ket teremtett a kézművesipar virágzásához. 

A 18. SZÁZADI CÉHEK 

A megélénkült iparűző tevékenység, valamint 
az ezzel együtt járó létszámemelkedés, amely az 
iparosok körében végbement, Zircen is hamaro
san a céhek megalakulásához vezetett. 1775-ben 
szerveződtek céhbe a takácsok, a szabók, a var
gák (cipészek), a bognár- kádár- és kovácsmeste
rek. 1776-ban az asztalos—bádogos—üveges—la
katos mesterek, a pékek és molnárok, 1781-ben 
pedig az ácsok—cserepezők—kőfaragók és kő
művesek alkottak céheket.5 

A szervezetek többsége Mária Terézia uralko
dása alatt jött létre, aki maga is nagy figyelmet 
fordított az iparűzés módjának megreformálására, 
a szervezetek egyöntetűvé tételére. Az általa 
szorgalmazott nagy átalakulást és egyenlősítést 
céhlevelei árulják el a legnyilvánvalóbban.4 A 
kegyes és buzgón vallásos királynő főként a ka
tolikus ünnepek megtartását, az úrnapi körmene
teken való részvételt követelte meg szigorúan a 
céhektől. Megszüntette vagy legalábbis mérsé
kelte a túlzásba ment lakmározásokat, a céhládák 
és a vagyon kezelőit szigorú számadásra kötelez
te.5 

A céhlevelek egyedi sajátosságokat nemigen 
mutatnak, hiszen általában más városoktól másol
ták le őket,6 mégis nyomon követhetők a helyi 
események. Az uralkodónő idejéből töredékek
ben ránk maradt zirci céhartikulusok hat céh 
szabályzatán belül csaknem teljesen megegyez
nek, mindamellett tükrözik azokat a jogokat és 
kötelességeket, szociális és kari tat ív feladatokat, 
amelyek a tagokat érintették. Példaként a takács
céh első artikulusából ránk maradt cikkelyeket 
idézzük.7 

„1. Czikkelly. Mivel minden keresztény Em-

1 а—b. ábra. „A veszprémi magyar vargacéh 1772. augusztus 31-én kelt rendszabályainak hiteles másolatát adja a 
zirci magyar vargáknak." (Az ,,a" jelű kép a dokumentum első oldala, a ,,b" jelű kép az utolsó oldal.) 

Abb. 1 a—b: „Die Veszprémer Zunft der ungarischen Schuster übergibt den ungarischen Schustern in Zirc die be
laubigte Abschrift ihrer Zunftordnung vom 31. August 1772" (Die Abbildung la ist die erste Seite, die Abbildung lb 

die letzte Seite des Dokuments.) 
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bérnek kötelessége hozza magával az Isteni di-
tséretet nagyobbíttani s öregbítteni minden más 
egyébbféle dolgok előtt, magát az Isteni félelem
ben, igaz szinlés nélkül való életben gyakorolni, 
hogy illyen formán az Istennek áldását el nyer
hesse, a Takáts czéhnek is kötelessége magát 
igaz keresztény életben gyakorolni s ennek oká
ért is a maga költségére egy zászlót tsináltasson, 
s ugyan azon hellységnek Parochiális templomá
ban tartassék, amellyel minden mesterek, legé
nyek s inassok akárminémű hitűek legyenek is az 
Úrnapi ünneplésnek a Solemnitásnak öregbitté-
sére processiót járjanak, aki ebbül fontos ok nél
kül el marad, ha mester egy font, ha legény fél 
font fehér vagy sárga viasszal büntetessék, ezen 
kívül minden kántor szerdán, nem külömben a 
czéhnek Szent Pátrónussa napján egy szent missét 
szolgáltatassanak, azt buzgó ájtatossággal halgas-
sák, a mesterek s legények (ki vévén az inasokat) 
offertoriumra járullyanak, az Isten is kérje az mi 
Felséges királnénknak szentséges országlásáért s 
ezen Apostoli országnak kegyelmes felvételéért, 
a ki pediglen ez missét s offertoriumot el szalad
ni merészelné ok nélkül, ha mester egy font, ha 
legény fél font, ha inas egy fertálly font fehér 
vagy sárga viasszal büntessék, az inas hellyett a 
Mester tartozik a büntetést letenni." 

,,15. Czikkelly. Ha ezen Takáts czéhnek vagy 
mestere vagy legénye meg betegülne, a kinek 
semminemű segítsége nem volna, az keresztény 
embernek kötelessége hozza magával, hogy se
gítség adassék néki azért ezen czéh is tartozik a 
betegnek a czéh ládábul pénzzel segítségül lenni, 
ha pediglen a beteg ismét fel lábulna, s szegény 
sorsa meg jobbulna tartozik a czéh ládábul emelt 
pénzt ismét vissza fizetni. Ha betegsége pedig 
meg nagyobbulna, hogy lelki vigasztalás nélkül 
ki ne mullyon e világbul, ha a beteg Mester, a 
czéh mester, ha pedig legény, ugyan ennek a le
génynek mestere tartozik két forént büntetés 
alatt lelki Atyát néki hívni." 

,,16. Czikkelly. Egy megholt mester el hagyott 
özvegy asszonynak, a meddig özvegységében 
marad, a mesterségnek folytatássa, nem különben 
minden egyéb szabadságok privilégiumok a 
mellyekkel a többi mesterek bírnak, engedtett-
nek, köteles is a czéh illyen özvegynek minden
nemű szükségében segítségül lenni, s hogy a 
mesterséget folytathassa, egy ollyan legény adas
sék néki, a ki a mesterséget jól érti, ha pedig 
illyen özvegy más egyéb mesterségű emberhez 
menne feleségül, az előbbenyi mesterségnek foly
tatása sem engedtetik néki ." 

,,17. Czikkelly. Ha valami tagja ezen czéhnek 
meg halálosodna, tartoznak minden mesterek s 
legények annak temetésével járni, a ki pediglen 
ezt bizonyos fontos ok nélkül el mullasztaná, ha 
mester 25, ha legény 15 kiss pénzzel büntetes
sék." 

,,18. Czikkelly. Hogy tehát mind azok amellyek 
ezekben az artikulussokban foglaltatnak annál 
erősebben tartassanak, az Isten ditsősége öreg-
bítessék, a czéhnek, s önnön magok java gyara-
píttassék, s minden rossz szokások ki irtassanak, 
ugyan azon Zirczi hellységnek földes Uraságátul 
egy Comissariust kérjen a czéh, a kinek is köte
lessége lészen minden szokott czéhbeli gyüleke

zetekben jelen lenni, s úgy vigyázni, hogy min
denek békességesen, zenebona nélkül viseltesse
nek végeztessenek." 

A „Zirczi Takács Mesteremberek Czéhe" 1775. 
március 24-én kapta privilégiumát, s Zircen kívül 
4 falu: Kisesztergár, Nana, Olaszfalu és .Sóly ta
kácsmesterei tartoztak hozzá. Zircen 5, vidéken 
17 mester dolgozott.8 

A ,,Zirczi Németh és Magyar Szabók Czéhe" 
ugyanekkor nyer te privilégiumát Mária Terézi
ától. Ide Zircen kívül az oszlopi, a németteveli és 
a porvai mesterek tartoztak, Zircen 6, vidéken 3 
mestert tartva nyilván.9 

A „Zirczi Németh Varga Mesterek Czéhe" pri
vilégiumszerzésének napja megegyezik a fenti
ekével. Meglepően nagy körzetből: Acsteszérről, 
Beréndről, Eplényből, Gyirótról, Jákóról, Kop-
pányból, Lókútról, Olaszfaluból, Polányból, Szom
bathelyről (Bakony) és Tevéiről tartoztak ide a 
vargamesterek. A l i faluból 14 mester képvisel
tette magát, míg Zircről 6.10 

A „Zirczi Bognár, Kováts és Pintér Mesterek 
Czéhe" ugyancsak 1775. március 24-én kapta pri
vilégiumát, s ide 12 falu, úgymint: Aka, Berénd, 
Nana, Borzavár, Kisesztergár, Kislőd, Koppány, 
Lókút, Olaszfalu, Polány, Peremarton és Tevel 
mesterei tartoztak. Míg Zircen 5, addig a felso
rolt helyeken 32mestert tartottak nyilván."11 

1776. január 2-án keltek a „Zirczi Pék és Mol
nár Mesterek Czéhe" artikulusai. A többihez ké
pest a legnagyobb körzettel ez a szervezet bírt, 
hiszen 16 falu mesterei tartoztak ide. Újabb hely
ségek: Márkó, Nagyesztergár, Szüts (Bakony), 
Görömlő, Bánd kapcsolódtak a központhoz. A fel
sorolt falvakban 24 pék- és molnármester dolgo
zott, Zircen 6.12 

A „Zirczi Tisler, öveges , Lakatos és Bádogos 
Mesterek Czéhe" szintén 1776. január 2-án nyer
te privilégiumát, s mindössze 2 vidéki mester 
gyarapította az 5 zirci mester számát.13 Hetedik
ként említjük a „Zirczi Kőmives, Áts, Cserepes 
és Kőfaragó Mesterek Czéhe" alakulását, akiknek 
privilégiumot II . József adott 1781. december 7-
én.14 A mesterek számáról az 1813-ban felvett 
adatok alapján kockáztathatjuk meg a visszakö-
vetkeztetést. Ekkor ugyan 7 „belső" és 1 „külső" 
mestert tartanak nyilván, de a szinte állandónak 
mondható építkezési kedv alapján az 1780-as 
években sem lehetett sokkal kevesebb mesterrel 
számolni. Tudunk egy vegyes (generális) céh 
megalakulásáról is, amely 1776-ban kapott privi
légiumot. A céhanyag megsemmisülése miatt 
azonban erről a céhről nincs egyéb informáci
ónk.15 

Zircen a 18. század utolsó évtizedeiben már fi
gyelemre méltó kézművesipar alakult ki, hiszen a 
céhekbe tömörült mesterek száma megközelítette 
a negyvenet. A környező falvak (feltehetően fili-
ális) mesterei pedig valamivel többen voltak 
száznál. A felhasznált céhiratokban a segédek 
számára nem történt utalás, azonban csak a mes
tereket tekintve is megállapítható, hogy ez a 
szervezettségi fok a korabeli Veszprém megyei 
céhes központokhoz viszonyítva, jó közepes szín
vonalúnak felelt meg.16 

Az iparosodás elősegítésének egyébként a kü
lönböző rendeletek is kedveztek. I I . József az 
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1780. december 9-én kelt levelében egy évben 
három alkalommal: Fülöp apostol napján (május 
1-én), Anna-napkor (július 26-án) és Szent Mi
hály napján (szeptember 29-én) vásár tartását 
engedélyezte Zircnek, amelyet „mezőváros" meg
jelöléssel illetett, ezúttal elsőként.17 

Minden bizonnyal a jó értékesítési lehetőségek 
adtak ösztönzést az újabb vásár napok kéréséhez, 
amelyek megtartását I. Ferenc király az 1793. 
április 11-én kelt levelében engedélyezett.18 Az 
okirat alapján még két országos vásár tartására 
nyílt lehetőség: a Szent József- (március 19) és a 
Borbála-napi (december 4) vásárokéra. Mindez 
nemcsak élénk kézművesipart, de jótékony ha
tást is feltételez a mezőváros fejlődésére. 

AZ IPART ŰZÖK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

Amennyiben egy település iparosainak számát 
megközelítő pontossággal kívánjuk meghatároz
ni, úgy nem maradhatunk kizárólag a céhes ada
toknál, hiszen tudjuk, hogy Zircen is több volt a 
ténylegesen ipart űzők száma, mint amennyiről 
az eddigiekben szóltunk. Mivel nemcsak a céhes, 
de az egyéb típusú forrásaink is hiányosak és he
terogének, ezért az ipart űzők számának alakulá
sáról csak a különböző helyekről származó ada
tok összehasonlításával próbálhatunk meg képet 
adni, kénytelenül kihagyva az egészen pontos 
létszámismertetést. Ehhez a módszerhez köt az a 
tény is, hogy a korabeli kimutatások az ipar
űzéssel kapcsolatos fogalmi meghatározások te
kintetében gyakran pontatlanok és eltérőek. 

Első lehetőségként a 18. század végi céhes ira
tokból nyert adatainkat az állami összeírások 
nagyobb kategóriáinak megfelelő részeivel áll 
módunkban összevetni. 

Veszprém megye helységei közül 128 került 
úrbérrendezésre az 1768—1773 közötti években. 
Az ekkor készült úrbéri összeírás Zircen az ösz-
szes úrbéres számát 102-ben állapítja meg.19 Eb
ből 33 fő telkes jobbágy, 47 hazátlan zsellér és 22 

házas zsellér. A későbbi időből származó contrac-
tuális összeírások alapján — amelyek a legtöbb 
házas és hazátlan zsellérnél valamilyen iparűzést 
is feltüntettek — feltételezhetjük, hogy az itt 
említett zsellérek többsége kapcsolatban volt az 
iparral. Közöttük kereshetjük a majdani céhes 
mestereket, de rajtuk kívül azokat is, akik az 
ipart csak mellékesen folytatták, főfoglalkozás
ként megtartva a gazdálkodást. 

További fogódzót ad az 1784—1787 közötti 
években készült II. József-féle népszámlálás ide 
vonatkozó része. 1785-ben a ténylegesen 1286 lel
ket számláló Zircnek 54 „polgára", 174 zsellére 
volt.20 Számokkal nem tudjuk pontosan kifejezni, 
de okkal feltételezhetjük, hogy iparosszám-növe
kedést takar valamilyen mértékben a megnöve
kedett zsellérszám. Ezt sugallja az összeírás vá
rosi polgárokról szóló kitétele is, amely jól kö
rülhatárolja az oda tartozó lakosok státuszát. „Vá
rosi polgárnak számított az a családfő, aki városi 
háztulajdonnal rendelkezett. Ebbe a rovatba ke
rültek azok is, ,, . . . akik a Városban vagy a Fa
lukon ugyan semmi házat nem bírnak, hanem 
Fábrikákból, "Só- és Értzbányákból, Vas-Hámo
rokból, különös találmányú Mesterségekből 
(Künste), avagy Kézi Mesterségekből (Handwer
ke) magokat és famíliájukat leginkább táplálják". 
Polgárnak tekintették a kézművesipart űző csa
ládfőt akkor is, ha az szántófölddel, réttel vagy 
szőlővel rendelkezett, feltéve, ha jövedelmének 
nagyobb részét mesterségből szerezte. A „kézi
mesterséget" azonban nem értelmezték olyan 
széleskörűen, hogy mindazokat ide sorolták vol
na, akik mesterségüket csak alkalomszerűen űz
ték, sőt még azokat sem, akik megfelelő képzett
ség nélkül „rossz vásári munkát" végeztek. Eze
ket ugyancsak a „Zsellérek" rovatba kellett be
jegyezni."21 A kontárok, háziiparosok nagy részét 
ebben a kategóriában kell keresni.22 

A 19. század elejéről valamivel több és jobb 
forrás teszi nyilvánvalóvá, hogy az iparosélet to
vább fejlődött Zircen. A céhek oldaláról vizsgál
va a kérdést érdekes következtetésekre jutha
tunk. Míg Veszprém megye többi mezővárosá
ban jelentős mértékben csökkent a céhek száma, 
addig itt változatlan számban maradtak meg a cé
hek. A szabóknak, a takácsoknak, a vargáknak, a 
molnároknak, a bognár—kádár—kovács céhnek, 
az asztalos—üveges—bádogos—lakatos céhnek 
1820-ban is volt privilégiuma,23 a zirci kőműve
sek, ácsok, cserepesek és kőfaragók céhlevelét I. 
Ferenc király 1820. május 19-én írta alá.24 

A céhek ilyen arányú megmaradásának, de ál
talában az iparűzés fokozódásának az a sajátos 
helyzet adott lehetőséget, amely a mezőváros 
egész létét is alapvetően befolyásolta. Nevezete
sen az, hogy a király 1814-ben az addig külföldi 
apátságoktól függő magyarországi cisztercita 
rendet függetlenítette, a pilisi—pásztói és a zirci 
apátság egyesítése után a hazai cisztercita rend 
központjává Zircet tette. Ezt követően ismét na
gyobb mértékű építkezések kezdődtek, a telepü
lés lassan, de tovább fejlődött. Ez a fejlődés a 
belső zártság jegyeit magán viselve azonban in
kább konzerválta, mint szétfeszítette a céhes ke
reteket. 

Témánk szempontjából alapvető fontosságú az 
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1828. évi regnicolaris összeírás,25 mert ebből már 
többet megtudhatunk a zirci iparosokról. Sajno,s 
csak többet és nem mindent, mert az adatfelvétel
kor annak idején nem rögzítették, hogy például a 
bejegyzett kézművesek közül kik voltak konkré
tan céhtagok; milyen színvonalú ipart takart a 
sok időszakosan, alig néhány hónapig működő 
kézműves munkája, milyen az arány a valóban 
mesteri, illetve a kontártermékek viszonylatá
ban. E hiányosságok ellenére nélkülözhetetlen 
dokumentum a mezőváros úrbéres népessége, 
ezen belül az iparostársadalom vizsgálatához. 

Az 1828. év folyamán országszerte végrehaj
tott összeírás az országgyűlés által kiküldött bi
zottság utasítása alapján készült a 14 főrovatot 
tartalmazó nyomtatványok segítségével. Az 
egyes rovatok számai választ adnak arra, hogy a 
név szerint összeírt adózó családfő (1. rovat) ház
tartásában hány adózó személy élt (2. rovat), 
hogy az adózó családfő honoratior; polgár, job
bágy, zsellér vagy ház nélküli zsellér; kézműves 
vagy kereskedő és hány fitestvér, fiú, lány, szol
ga, szolgáló él háztartásában (3. rovat). Ebből a 
főrovatból azonban nem derül ki közvetlenül, 
hogy a családfő nős, nőtlen vagy özvegy-e, hogy 
a kézművesek segédei a családhoz tartoznak-e 
vagy sem. A „megjegyzések" rovatából (14. ro
vat) olvasható ki, hogy milyen a családfő által 
űzött ipar vagy kereskedelem időtartama, meny
nyi a foglalkoztatott segédek száma stb. Az „ipa
rosok" és a „kereskedők" rovatban feltüntetett 
bejegyzés az ipart űző önálló mesterekre utal, a 
legények az opifexek számában nincsenek benne. 

Az iparos népesség arányának megállapításá
hoz a 263 összeírt családfőt vesszük alapul, mivel 
az opifexek maguk is családfők. Közöttük 50 ipa
rost (mestert) és 2 kereskedőt találunk, vagyis az 
adózó családfők 19,7 százalékát. Ezen iparűzők 
túlnyomó része céhbeli kézműves lehetett, s ez 
annak ellenére is valószínű, hogy a „megjegy
zések" rovatban csak 14 főnél, azaz 27 százalék
nál tettek a folyamatos munkára utalást. 

Esetünkben nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy bizonyos — Zircre különösen jellemző — 
szakmáknál (ács, kőműves, cserepes) a természet 
rendjéhez igazodva eleve idénymunkára korláto
zódott a foglalatosság. Az „iparosok" rovatban 
nemcsak annál a személynél tettek bejegyzést, aki 
az ipart állandó foglalkozásként űzte, hanem annál 
is, akinek életfenntartását az ipar ha időszako
san is, de jelentős mértékben segítette. Fél éven 
át 13 iparos dolgozott (25,2%), negyedéven át 
21 (40% ). Egy főnél két hónapos, egy másiknál 
háromnegyed éves iparűzést tüntettek fel. A 
mesterek összesen 49 segéddel dolgoztak, leg
több segédje a kőművesnek és az ácsmesternek 
volt, 15—15 fő. Három segéddel 1 takács, két 
segéddel 1 bognár, 1 cserepes, 1 lakatos és 1 ko
vácsmester, egy segéddel 1 magyar varga, 1 né
met szabó, 1 takács, 1 varga, 3 szabó és 1 esz
tergályosmester dolgozott. 

Az összeírás szerint körülbelül százan voltak 
azok, akik ipart űztek. Hozzájuk véve az össze
írásban nem szereplő inasokat és segítő családta
gokat, sok iparost találunk 1828-ban az 1993 lelket 
számláló Zirc lakosai között.26 

1831-ben készült egy másik összeírás, amely a 

zirci urbariális és concractuális adózók listáját 
tartalmazza.27 40 3/4 telkes jobbágyról, 122 házas 
zsellérről és 77 hazátlan zsellérről készült kimu
tatás, amely valamivel részletesebb képet ad az 
iparűzés fajtáiról. A házas zsellérek között 58 
iparost (ennyi mestert és segédet) és 5 kereske
dőt, a hazátlan zselléreknél 41 iparost (főként se
gédet) és 10 napszámos-iparost találtunk. Ezek 
együttes száma 14 fővel több a másik összeírás 
szerinti létszámnál, ami arányos gyarapodásnak 
számít a három évvel korábbi helyzethez viszo
nyítva. 

A mezőváros iparosodottságát az egész éven át 
dolgozó iparűzők számaránya alapján vizsgálva 
elmondható, hogy Zirc a viszonylag iparosodot
tabb települések közé tartozott. A főként helyi 
szükségleteket ellátó iparos népesség a földmű
velő lakossággal párhuzamosan és annak arányá
ban növekedett. Az iparűzés minőségéről az ipa
rosok száma és az általuk folytatott mesterségek 
együttes vizsgálata ad képet. 

A FOGLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI 

A 19. század elején a zirci céhek 16-féle szak
mát képviseltek, ami a megyében előforduló cé
hes mesterségek 35% -át jelentette.29 Az összeírá
sok jóval több foglalkozásról tesznek említést és 
ezek sokféleségük miatt — még ha jelentős há
nyaduk háziiparként fordul is elő — árnyaltab
ban jelzik a zirciek iparral kapcsolatos tevékeny
ségét. Érdemes ismertetni valamennyi feltüntetett 
mesterséget, még a változatokat is, mert ily mó
don olyan részletekre is felfigyelhetünk, ame
lyek jellemzőek lehetnek a településre, de na
gyobb csoportosítás esetén talán nem érvénye
sülnének eléggé. Az összeírások ugyanúgy kü
lönbséget tesznek például cipész, magyar cipész, 
német cipész és csizmadia között, mint az egyko
rú árszabások is a négy különböző cipész külön
böző feldolgozási módjának megfelelően. Igaz, az 
összeírások sem teljesek, mert néhány céhes 
mesterséget nem szerepeltetnek (bádogos, kádár, 
kőfaragó), azonban a kétféle forrástípus adatait 
összehasonlítva, kiegészítve, eljuthatunk egy 
megközelítő pontosságú mesterségszám megálla
pításához. Kicsi számuk miatt mindig együtt 
vesszük az iparosszakmákkal a néhány kereske
dőszakmát is. 

A. 
Céhes mesterségek Az 1828-as Az 1831-es 
a 19. század elején összeírás összeírás 

szakmái szakmái 

asztalos + + 
ács + + 
bádogos — — 

bognár + + 
cserepező -f- ~f-
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Az 1828-as Az 183 l-es 
összeírás összeírás 
szakmái szakmái 

kádár — — 

kovács + + 
kőfaragó — — 

kőműves + + 
lakatos + + 
molnár + + 
pék + + 
szabó + + 
takács + + 
üveges + + 
varga + + 

B. 
Céhen kívüli szakmák Zircen 

1828 1831 

csizmadia + 
esztergályos + 
fazekas + 
kalapos + 
kelmefestő — 

mészáros + 
német szabó + 
szappanfőző + 
szíjgyártó + 
vasáros + 
vegyeskereskedő + 

bábsütő, festő, gombkötő, 
harisnyakötő, kőfejtő, 
serfőző, szénégető, 
talicskacsináló, tap
lófaragó, taplókeres
kedő, tímár, német varga, 
villacsináló. 
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A 19. század első harmadában Zircen mintegy 
negyvenféle mesterségnek volt gazdája,30 ezeket 
céhekben és céheken kívül gyakorolták. Egyes 
szakmák (például: harisnyakötő, gombkötő, festő, 
bábos, tímár, kőfejtő) kis létszámú folytatói felte
hetően céhen kívül dolgoztak, de az is valószínű, 
hogy a közeli város (Veszprém, esetleg Pápa) 
e g y _ e g y szakcéhében mint filiális mesterek tevé
kenykedtek. 

A szakmáknak ez a viszonylag nagyfokú vál
tozatossága arra mutat, hogy a lakosság alapve
tő, iparral és kereskedelemmel kapcsolatos igé
nye nagyobbrészt helyben is biztosított lehetett. 

A foglalkozások egy részénél nem tudjuk, 
hogy melyik mikor honosodott meg a települé
sen, annyi bizonyos, hogy — a táji adottságok 
kihasználásával — főként a mezei gazdálkodás 
céljait szolgáló faipar, a szénégetés, valamint a 
táji specialitással bíró taplófaragás és -kereske
dés felvirágzása erre az időre tehető. Az 1831-es 
összeírásban a parasztoknál és a házas, hazátlan 
zsellér kategóriában lévő napszámos iparosoknál 
tizennyolc esetben jegyezték be: ,,szenet éget", 
nyolc esetben: „talicskacsináló", négyszer: ,,tap
lófaragó" és háromszor: „taplókereskedő". A 
még bőségesen, rendelkezésre álló fa me7/éMog-
lalkozásban való feldolgozására tehát sokan vál
lalkoztak. A szénégetők távolabbi helyekre is el
juttatták termékeiket, a „fuvarosokat" is bevon
va, a fából készült szerszámok készítői jó minő
ségű eszközökkel (többek között: tányérokkal, 
falapátokkal, gereblyékkel) látták el a helybeli 
és a környékbeli lakosokat. Ebből a kezdetben 
helyi igényeket kielégítő termelésből fejlődött ki 
később az a feldolgozó ipar, amely bőségesen 
juttatta a keresett zirci taligákat, favillákat az 
egész Dunántúlra, sőt még az Alföldre is. Erre 
Fényes is utal, amikor Zirc lakosairól megjegyzi: 
,, . . . főkép mesterségekből, földművelésből, fa-
eszközök készítéséből és szekerezésből élnek".31 

A Bakonyban megtalálható sokféle és jó minő
ségű fa kedvezett a finomabb asztalosmunkák 
készítésének is. Az apátság jelentős megrendelé
seket adott a zirci mestereknek (közöttük leghí
resebbek a Wilde asztalosdinasztia tagjai) igé
nyes belső famunkák előállítására. A taplót első
sorban képkereteknek, sapkáknak, szatyroknak, 
kézitáskáknak és egyéb dísztárgyaknak dolgoz
ták fel. A taplógyűjtés később is a szegények 
egyik jövedelemforrása volt. 

A fenti iparok a település egész ipari struktú
rájában kisebb arányt képviseltek. A legfonto
sabbak azok, amelyek a lakosság alapvető igé
nyeit elégítették ki viszonylag magas iparosszám 
mellett. A mezőváros leggyakrabban előforduló 
iparait az 1828-as összeírás adatainak szakágazat 
szerinti csoportosításával mutatjuk be, a résztve
vők számának feltüntetésével.32 



Szakágazat és a hozzá Meste- A szak
tartozó, Zircen jelölt rek32a és ágazat 
ágazati szakmák segédek összes 

együttes iparosa 
száma az 
adott 
szakmán 
belül 

Fémtömegcikk (kovács, 
lakatos) 

4 
2 6 

Finomkerámia (fazekas) 1 1 

Háztartás, kozmetika 
(szappanfőző) 

1 1 

Bútoripar (asztalos) 2 2 

Egyéb fafeldolgozó 
(bognár, esztergályos) 

4 
3 7 

Len-, kender-, 
jutaipar (takács) 

14 14 

Bőr- és szőrmeipar 
(szíjgyártó) 

1 1 

Cipőipar (csizmadia, 
varga [német, magyar]) 

1 
8 9 

Textilruházat (kalapos, 
szabó [német, magyar]) 

1 
11 12 

Húsipar (mészáros) 1 1 

Malomipar (molnár) 4 4 

Sütő- és tésztaipar 
(pék) 

2 2 

Vegyes magasépítő (ács, 
kőműves, 
cserepes, 
üveges) 

16 
16 
3 
1 

36 

(A kelmefestő — 1 fő — nem került ágazati be
sorolásba.) E számok közül legmagasabb arány
nyal az építőipar tűnik ki, okaira már az előzőek
ben utaltunk. Legalább ilyen jelentős az öltözkö
déssel, ruházkodással kapcsolatos szakmák jelen
léte, amelyek közül a takácsok külön nagyszámú 
csoportot képviselnek. Magas számuk nem feltét
lenül intenzív piacra termelést jelent, inkább a 
helyi szükségletek kielégítését. Ezt erősíti az a 
tény is, hogy tíz mester közül mindössze egy dol
gozott egész éven át, a többi főként negyedéven 
keresztül. Az összeírás záradékában megjegyzik, 
hogy ,,helyben nincs vásár", ami ugyan átmeneti 
állapotnak tekinthető, egyben arra is utal, hogy a 
kereslet—kínálat mechanizmusa nem vonatkoz
hatott számottevő piackörzetre. Valamivel ked
vezőbbnek tűnik a lábbelikészítéssel kapcsolatos 
ipar helyzete. Hat vargamester közül négy fél 
éven át dolgozott, nekik bizonyára jobb is volt a 
kereseti lehetőségük. A kovácsmesterek segé

deikkel egész éven át dolgoztak, a lakatosoknak 
és a bognároknak folyamatosan, de legkevesebb 
fél éven át volt munkájuk. Az ő esetükben a la
kosság alapvető megélhetési forrása, a gazdálko
dás adott a hosszú időn át való munkavégzésre 
lehetőséget. 

A szakágazat szerinti csoportosításnál nem 
használhattuk az 1831-es összeírást és a többi, a 
Zirci Apátság gazdasági levéltárában fellelhető 
apró forrást, viszont a zirci iparosélet bemutatá
sakor, az iparosok munkájának közelebbi megis
mertetésében hasznosíthatjuk a fellelhető adalé
kokat. Ezekből fogalmat alkothatunk az iparo
sokkal szembeni elvárásokról, az iparuk mellett 
végzett egyéb munkákról és a nekik juttatott ho
noráriumokról. ,,Hanecz Josef fazekas esztendőn
ként ád 6 sötétzöld szegletes kályhát, nagyot, 
kuplis tetővel, vagy ha kívántatni fog e helyett 
négy szép tengeri zöld kuplis 3 1/2 szem széles
ségű nagy kályhát felraká fával ingyen. Valamint 
a Klastromba és a Klastrom udvarába és a tisztek 
lakásánál lévő kályhákat minden esztendőben in
gyen tartozik kikenni, s ezek után 1829i Szent 
Mihályiul \832ki Szent Mihályig a Zirci Fazekas 
Házat mestersége szerint használhattya."3 3 

Az apátságnak szüksége volt a kályharakáshoz 
is jól értő fazekasra, így szegődményes viszonyt 
létesítettek az iparossal/ aki kívül állt a céhkö
töttségeken. Mindazonáltal a szegődményes vi
szony más iparosokra is vonatkozhatott . ,,Rohács 
György Zirci kovács 1830. szeptembertől 1831. 
szeptemberig esztendőnkint kap a lakásán kony
ha és káposztás kerten egy hold krumpli alá és 
egy darab fél pozsonyi mérő kender alá való 
földön kívül 100 vft. 4 pmő búzát, 8 pmő rozsot 
egy hízott sertést, 24 zsák krumplit és 2 öl fát a 
marhák gyógyításáért és az urasági lovak ingyen 
való patkolásáért."3 4 

A házas zsellérek adójából néhány iparosnak 
külön szolgáltatásért robotot és készpénzt enged
tek el.35 ,,Petermanecz Josef gombkötőnek, N 
(nagy) templomi dékán segédnek 18 gyalognap 
robot (gyúr.). Videmann János takácsnak N 
templomi conventiós dékányságért 1 Frt 30 kr. és 
19 2/4 gyúr. Lambert Josef tapló kereskedő, 
1831-re a helység bírája 3 Frt. 12 kr. 39 2/4 gyúr. 
Polyák Josef ács mesternek, mint a kőműves 
mesternek 25 gyúr. Hajdú Ádám csizmadiának a 
templomi muzsikáért 25 gyúr. Vilde György asz
talosnak 28 2/4 gyúr. Niczler Konrád öveges a 
klastrom és a templom lámpái tisztításáért 18 
gyúr. Vanke Ignácz N. szabó a F. I. Conventnél 
1 Frt. 4 kr. előforduló ruhák, reverendák foltozá
sáért 18 1/4 gyúr ." 

Az iparosok jelentős részét munkáik nemcsak 
Zirchez kötötték, hanem az egész környékre szó
lóan kaptak feladatokat. Veszprém vármegye 
közgyűlési jegyzökönyveiben sok adatot találunk 
a munkák után kifizetett járandóságokról. 

A vármegye házi pénztárából utaltatott ki ,,A 
Zirtzi Szappanyosnak . . . a helyben fekvő Hert-
zeg Ferdinánd Huszár Regementtyebeli Fő Strá
zsa Mester Első Osztálya számára folyó esztendei 
június és július hónapokban kiszolgáltatott 115 
font faggyú gyertyáért a Nemes Vármegye Limi-
tátiója szerént 46 forintok".36 

,,Singer György Kőműves Mesternek, Rutner 
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János vasárosnak, Gerl Jóseff Kováts Mesternek, 
Polák Jóseff Áts Mesternek, a keresztúri , Szent 
királyi és Oszlopi hidaknál tétetett kőműves, ko
váts és áts munkákér t és azokhoz kiszolgáltatott 
vasért a Nemes Vármegye Limitátiója és alku 
szerént 212 Frt. 4 kr."37 

,,Singer György kőműves, Polák Jósef átsmes-
ternek és Rutner Jósef vasárosnak . . . a Rédérül 
Szombathelyre vezető országúiban építtetett új 
kőhidakért és . . . szerekért 195 forint 21 krajcár. 
Ugyan Singer György kőműves mesternek . . . Pé-
terd és Varsány között készített új híd mellett té
tetett kőműves m u n k á é r t . . . 41 forint 9 kraj
cár."38 

„Polák József Zirczi Ács Mesternek, az Ács-
Teszéri Katonai Ló-oskolának felállításáért — 
úgy Singer György Kőműves Mesternek a Ba-
kony-Szombathelyi Quártélyháznak kimeszelésé-
ért és kitisztításáért 43 forint 12 krajcár."3 9 

A kőműveseket, ácsokat az építkezéseken túl 
meglehetősen sokat foglalkoztatták a bakonyi 
falvakba vezető országutak rendben tartásánál, 
hidak építésénél. Más mesterséggel kapcsolatos 
külön megrendelések ritkábban fordulnak elő az 
iratokban.40 

TÁRSADALMI HOVATARTOZÁS, 
VAGYONI HELYZET 

A zirci iparosok más mezővárosok kézműve
seihez hasonlóan osztályhelyzetüket tekintve 
jobbágyok, pontosabban házas, illetve ház nélkü
li zsellérek voltak, akiket szinte kizárólag úrbéri 
jogviszony kötött a földesúrhoz, a Zirci Apátság
hoz. 

A telkes jobbágyok közül, akik 1828-ban az 
adózó családfők 14,8% -át tették ki, senki nem 
űzött ipart. A csekély számú módosabb, több le
gényt foglalkoztató kézműves a házas zsellérek 
sorában állt, a mesterek jelentős hányada pedig 
nincstelen zsellérként segéd nélkül, legfeljebb 
egy segéddel végezte munkáját. 

A zirci kézművesek anyagi viszonyait az álta
luk birtokolt javak, házuk, földjük mennyisége 
és nagysága alapján együttesen volna célszerű 
bemutatni, azonban az erre legalkalmasabbnak 
tűnő 1828-as összeírás ide vonatkozó táblázatait a 
kijelölt biztosok ugyancsak hiányosan töltötték 
ki. Ily módon alapvető, a családfőkre lebontott 
adatok — például a belső telek, a bérlemények 
nagysága, a megtermelt javak pénzértéke stb. — 
hiányoznak az elemzéshez. Itt hasznosítható ki
mutatásra más forrásokban sem akadtunk, ezért a 
vagyoni helyzetet csak körvonalaiban lehetséges 
érinteni. 

Zirc társadalmában az úrbéres népesség két 
csoportja között a földhasználat alapján szembe
tűnő a különbség. 

Az 1816-os rendezéskor41 negyven telkes job
bágynál 30, 115 házas zsellérnél 14 3/8 egész tel
ket regisztráltak. Az egész telkeket 35 holddal 
számolva a telkes jobbágyok kezén 1050 hold 
telkiföld volt, míg a majdnem háromszor annyi 
főt kitevő zsellérek mindössze 85 hold 540 négy
szögölön gazdálkodtak. Durva és nem általánosít
ható feltevés szerint a telekbirtokos családfők 

(3/4 telkesek) átlagban 26 hold földterülettel ren
delkeztek, az iparosok egy részét is magába fog
laló úrbéres zsellérek ennél messze kisebb terü
letet műveltek. A földek nagyságát és művelőik 
gazdasági-társadalmi értelemben vett differenciá
lódását vizsgálva Sándor Pált idézzük,42 aki a né
met ajkú lakosokkal betelepített Bakony-vidéki 
falvak esetében bebizonyította: ,,a volt úrbéres 
házas zsellérek két eltérő csoportjában a csupán 
néhány száz négyszögöllel vagy 1—2 holddal 
rendelkező agrárproletárt és a törpe-, kis-, sőt 
közepes nagyságú földbirtokkal (20—21 hold) 
rendelkező gazdálkodót egyaránt megtaláljuk. 
Természetesen aránytalanul többet az előbbi, 
mint az utóbbi kategóriából". Zircre Sándor Pál
nál sincsenek adatok, de úgy véljük, hogy ezek 
az analógiák a településsel kapcsolatba hozhatók. 

Az 1828-as összeírás a földterületről nem szól, 
viszont részletes kimutatást ad a mezőváros csa
ládfőinek birtokában volt állatállományról. In
nen tudjuk meg, hogy a felvett mesterek milyen 
fajtájú állatokat tartottak és milyen számban. 

Jármos ökröt egyetlen iparos sem tartott, tehe
ne azonban 24 családfőnek, a mesterek 40 száza
lékának volt. Egy takácsnak és egy vargának 
volt csak két tehene. Lovat a mesterek 9,6 száza
léka tartott, egy takácsnak és egy szabónak ket
tő, két péknek és egy mészárosnak egy-egy lova 
volt. A kézműves családfők mintegy 50 százaléka 
két sertést tartott. 

Ezek az adatok az iparosoknak a mezőgazda
sággal való kapcsolatát illetően éppen úgy nem 
adnak anyagi és szakmai szempontból messzevi
vő következtetésekre alapot, mint ahogy az egy
séges földhasználatból sem válik egyértelművé, 
hogy az milyen arányban járult az egyes kézmű
vesek évi jövedelméhez.43 Annyi bizonyos, hogy 
a termelés korabeli színvonalán valamennyi zirci 
iparosnak szüksége volt valamilyen mértékű me
zőgazdasági termelésre,4 4 de hogy ez milyen 
arányban pótolta az iparos családok megélheté
sét, az családonként változhatott az iparban való 
lekötöttség és a gazdálkodáshoz szükséges objek
tív és szubjektív feltételektől függően. 

Kiemelkedő vagyonnal rendelkező, számottevő 
iparosréteg ezen a településen nem feltételezhe
tő, mert a kevés állat és a házak száma és mérete 
inkább egy jelentékeny hányadot kitevő középső 
réteg meglétére utal. 

A zsellérek között 28 iparosnak, mindössze 
24,7 százalékuknak volt saját háza, a 21,6 száza
lékot kitevő hazátlan zsellér iparos más házában 
volt kénytelen lakni, vagy annak műhelyét bé
relni. A tehetősebb vagy kisebb családdal bíró 
iparosok közül nyolcan bérbe is tudták adni há
zuk egy részét, s amit kiadtak, az általában egy 
szobára és egy konyhára vagy egy szobára és 
egy fél konyhára korlátozódott. A bérösszeg 15 
és 20 forint között váltakozott, ami hasonló volt 
a veszprémi árakhoz.45 

A mesterek tulajdonában volt lakóházak, mű
helyek és szerszámok ér tékére vonatkozóan bő
ven találunk utalást a házassági szerződésekben, 
végrendeletekben, árverési jegyzőkönyvekben és 
a hagyatéki leltárakban. A lakóházak ér téke át
lagban 3-400 forint körül mozgott, de a végleges 
ár megállapítását elsősorban a ház nagysága és 
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minősége befolyásolta.46 A műhelyek és a szer
számok értéke szakmánként más és más volt, ami 
a szakma vonzatán túl aszerint is differenciálód
hatott, hogy mennyi és milyen értékű eszközök 
kellettek az egyes termékek előállításához. A ta
kácsok felszerelése a legértékesebbek közé tarto
zott. 

A dokumentumok segítenek abban is, hogy ké
pet alkothassunk a használati tárgyak leírásán 
keresztül a kézműves életmódjáról, ízlésének, 
kultúrájának színvonaláról. De információt kap
hatunk a családi kapcsolatok és a családon belüli 
társadalmi mozgások irányáról is. 

Forrásaink közül,47 '48 nagyobb figyelmet érde
mel Nagy János zirci takácsmester javainak vizs
gálata. Az uradalmi majoros fiatalon, harminchat 
éves korában elhunyt fia49 értékes műhelyfelsze
relést hagyott maga után. A három szövőszék ára 
csaknem 400 forintot tett ki, s ez komoly beruhá
zásra vall a mester korához képest. Nyilvánvaló
an bőven akadt megrendelése, amit a nagyobb 
választék igényével igyekezett fokozni. A must
rakönyv használata er re is enged következtetni. 

Az 1845. február 12-én felvett árverési jegyző
könyv hiányos volta miatt részletes elemzésre 
nem ad lehetőséget, azonban a felsorolt berende
zési tárgyak és eszközök további gondolatokat 
adnak a mester és családja életmódjához és an
nak minőségéhez.50 Mindenekelőtt feltűnő, hogy 
a listán egyetlen, gazdálkodáshoz használatos 
eszközt sem találunk. Ez jelentheti azt, hogy 
nagyban ilyen jellegű tevékenységet nem folyta
tott, de azt nem, hogy még a legminimálisabb ve
teményeskerti művelés sem volt gyakorlat náluk. 
Asó, kapa, sarló, vas- és fagereblye szinte min
den iparosnak volt, az ő eszközeik rosszabb eset-

A telly es szent háromság nevében!17 

Minthogy az ember halála órája bizonytalan, 
most midőn még ép elmével bírok, minden halá
lom után gyermekeim közt szármozható egyenet
lenségek és perlekedések el távoztatása végett, 
boldogult férjemmel közösen szerzett javaimról 
következendő végrendelést teszek: u.m.: 

Iször Lelkemet ajánlom á Mindenhatónak, tes
temet pedig a földnek, mellyből szármozott. 

2or Helybéli zsellér házomat, még is a báb sü
tő mesterséghez tartozó eszközöket és szereket 
hagyom öregebb fiamnak Péternek! 

3or Tartozik nevezett Péter fiam a' házért még 
is a' mesterség! szerekért és eszközökért holtom 
után 800 ft. az az: nyolc száz fkát Vczédulában ki 
fizetni, melly nyolcz száz íkból minden adóssá
gok ki elégíttetvén, a' fenn maradott öszveg, a' 
többi három gyermekeim nevezetesen Katalin, 
Ferencz és Anna közt egyenlően fel osztandó. 

4szer Tartozik továbbá Péter fiam húgának An-
папак férjhez menetelekor egy kissebb szerű réz 
fazekat — üstöt — venni. 

5ször Köteles Péter fiam húgának Annának hol
tom után három évekig a hátulsó negyedik szo-

ben már más helyen voltak az árveréskor. A hi
das és a két süldő említése is csak egy szűk, 
konyhai szükségleteket kielégítő háztáji gazdál
kodást valószínűsít. 

A lakás könnyebben mozgatható, s még hasz
nálható tárgyaiból néhány ugyancsak hamar ki
került a házaspár halála után. Helymegjelölés 
hiányában nehéz rekonstruálni a ház beosztását 
és a berendezést, a felsorolt bútorokból csak 
megközelítőleg lehet összerakni például egy szo
baberendezést. Nincs asztal, csak pár ócska szék, 
igaz az igényességre jobban utaló almáriumokból 
kettő is található. Ezek mindegyike értékes, felte
hetően keményfából készült, s beszédes bizonyí
téka annak, hogy volt tulajdonosa a mezővárosi 
iparosízlést igyekezett otthonában érvényre jut
tatni. A falióra, a többféle kép — legyenek még
oly értéktelenek is — az előbbi igénynek látsza
nak alárendelve lenni. Könyvet a listán nem lá
tunk. Ha volt is egy-kettő, azokat elvitték, de 
meglehet, hogy ilyesmire a mester egyáltalán 
nem áldozott. A művelődés tárgyi eszközeiként 
is számba vehető világítóeszközökből mindössze 
két gyertyatartót találunk. A konyhaeszközök 
eléggé silány háztartásvezetés képét mutatják, s 
látszik, hogy a nagy család mellett er re keveseb
bet tudtak fordítani. 

A mindennapi életvitel megismeréséhez továb
bi források kellettek volna, azonban a meglévők
ből is körvonalazódott egy szerény iparosélet 
Zircen a 19. század első felében. A település ipar
történetének, s ezen belül életmódbeli jellemzői
nek a 19. század második felére és a 20. század 
elejére vonatkoztatott bemutatása további forrás
kutató és -feldolgozó munka feladata. 

bát szabad lakással által engedni, azonban Anna 
leányom ezen három éveknél előbb férjhez men
vén, férjhez menetele után ezen kedvezésre szá
mot nem tarthat. 

6or A' két tehén közül, mellyek jelenleg a ház
nál találtatnak, az egyik Anna leányomé, a má
sik pedig Péter fiamé, tartozik azonban Péter fi
am Ferencz ötcsének egy két éves üsző borjút fel 
nevelni. 

Tszer Azon házi bútorok, mellyek Anna lá
nyom számára el készítvék, holtom után kizáró
lag egyedül ötét fogják illetni, a többi egyébb 
házi bútorok a négy testvérek közt egyaránt el 
osztandók. 

Melly ezen végső akaratomat és rendelésemet 
nevem alá írásával és saját kezem kereszt vonyá-
sával meg erősítvén, azt a jelenvolt bizonyságok 
által is meg erősítetni kértem. 

Kelt Zirczen Április 17én 1845. 
özvegy Regensperger Jakabné 

X 
született Lehr Erzsébet 

Előttem: Bertoty László Jelenlétünkben: 
város jegyzője előtt. Vitt mann János Bíró 

FÜGGELÉK 
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ÖSZVEÍRÁSA4* 

Néhai Nagy János volt Zirczi lakos és takács 
mesternek à takács mesterséghez tartozó szer
számainak 

Folyó: Becsültetett 
Szám ft. x. 

1. Egy széles damas szövő szék öt 
széles bordával és hozzá tarto-
zan dókkal. 

2. Egy keskeny damas szövő szék 
mustra kártyával és hozzá tar-
tozandókkal. 

3. Egy keskeny sávolyos szövő 
szék 15 nyomatékkal és ugyan
annyi lajnizkával (?). 

4. Egy keskeny csinvas szerszám 
három kötetes. 

5. Egy keskeny csinvas szerszám 
három és fél kötetes 

6. Egy másik három kötetes szer
szám 

7. Egy hat kötetes szerszám. 
8. Egy hetes kötetes szerszám. 
9. Egy hét és fél kötetes szerszám 

10. Egy hetes szerszám. 
11. Egy kilenczes szerszám. 
12. Egy kilenczes szerszám. 
13. Egy tizenegyes szerszám. 
14. Egy tizenegyes szerszám. 
15. Egy tizenkettös szerszám. 
16. Egy tizenkettös szerszám. 
17. Egy tizenötös szerszám. 
18. Két üres szerszám borda nélkül. 

Folyó 
Szám 

Becsültetett 
ft. x. 

200. 

150. 

30. 

1. 15. 

30. 
1. 
1. 6. 
1. 45. 
1. 
1. 30. 

45. 
1. 36. 
2. 15. 
2. 30. 

30. 
3. 
2. 

19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Két üres szerszám borda nélkül. 
Két üres borda, egyik 13-as, a 
másik 14 es, szerszám nélkül. 
Két üres borda új, egyik 9 es, a 
másik 5 1/2 es, szerszám nél
kül. 
Tizenhat ócska borda. 
Két csévölő kerék. 
20 db. csévölő cső. 
Egy mázsa. 
4 gombolíttó. 
Három pár kenő borosta. 
Egy mustra könyv. 
Hét darab damas mustra. 

5. 

2. 
2. 
4. 
1. 
5. 
2. 
2. 
5. 

24. 

összesen 431. 

Hivatalos bizonyság: Veszprém takács mester: 
Kovács János, т. k., Kolutsky Ferencz т. k. 
Zirczi Takács mesterek: Vizer Jakab т. k. 
Alt Ferencz т. k. Asckerl Jóséi т. k. 

119. Zirci lakos Néhai Nagy János után hátra ha
gyott öt árvák végzése nevezetesen János 11. 
éves, Ferenc 7. éves, Antal 5. éves, Lizi 12. éves 
és Mari 8. évesek részére 633 it. 57 kr. váltóban 
az uradalmi árvák pénztárába letétettek olly íor-
mán, hogy az árvák abból egyformán osztozza
nak, kamatok pedig addig még az árvák 12. éves 
korukat el nem érik az őket nevelő öreg Any-
nyoknak özv. Nagy Ádámnénak kiadatni azután 
pedig a tőkéhez kapcsoltatni rendeltetnek. 

Zirc. Martius bén 1845. 
Zsoldos urad. 

alügyviselő 

ÁRVERÉSE 

Néhai Nagy János volt Zirczi takács mester és hitvese, néhai Polák Katalin javainak. 

Folyó 
szám 

A javak megnevezése Becsültetett A' vevők nevei 
ft. X. 

15 Ifj. Pittman Simon 
12 Reithofer Mátyás 

5 15 Mirai ter István. 
1 15 Hafner Mihály 

18 Bacher Lőrincz 
3 Lambert János 
6 Pintér János 
1 36 Laderer István 

20 
18 , Kirsteuer Jakabné 

Erlicz János 
16 Vittman János 
3 30 Bacher Lőrincz 
1 Veiner Ignácz 
1 Reithofer Mátyás 

15 Braun Jósef 
15 Laderer István 
18 Pintér János 

Eladatott 
ft. x. 

1. Egy kép 
2. Egy üres tükör ráma 
3. Egy réz fazék — üst —. 
4. Egy nagyobb zsíros vindely 
5. Egy kisebb — и — 
6. Egy szapu sajtár 
7. Egy nagyobb sütő teknyő 
8. - и - kissebb - и -
9. Egy fogas puhafából 

10. Egy fenn álló nagy almáriom 
11. Egy sublad almáriom 
12. Egy konyha almáriom tilossal 
13. Egy réz gyertya tartó 
14. - и -
15. Egy ócska* merő czin kanál 
16. Három ócska fehér tányér 
17. Egy fehér tál 

19. 
16. 

7 42. 
2 42. 

42. 
4 24. 

10 33. 
2 45. 

33. 
27 30. 
18 45. 

5 36. 
1 54. 
1 54. 

18. 
24. 
40. 
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Folyó A javak megnevezése Becsültetett A' vevők nevei Eladatott 
szám ft. X. ft. X. 

18. Két fehér tál 36. Braun Jósef 48. 
19. Egy nagyobb fehér-tál, ócska 18. Kirsteuer Jakabné 18. 
20. Egy kicsin leveses fehértál 15. - и - 21. 
21. Három vánkos cziha nélkül 9. - и - 12. 9. 
22. Egy kisebb dunyha kék czihával 5. . - и - 8. 15. 
23. Négy vánkos tarka czihával 12. - и - 16. 36. 
24. Egy vánkos kék czihával 1. . 30. Pintér János 2. 30. 
25. - и - 1. 30. Bertóty László 2. 51. 
26. — и — tarka czihával 3. Kirsteuer Jakabné 4. 30. 
27. — и — kék czihává 3. 15. Pintér János 4. 30. 
28. Egy dunyha cziha nélkül 8. Veiner Ignácz 13. 15. 
29. , - I I - 9. Kirsteuer Jakabné 16. 6. 
30. - и — egy ócska kék czihával 6. Szirbek Antal 8. 3. 
31. - и — ctoll és cziha nélkül 1. 30. Erlicz János 2. 30. 
32. Egy bölcső 36. Kirsteuer Mátyás 48. 
33. Egy tölgyfa ágy 4. Braun Jósef 6. 36. 
34. - и - 6. Ifj. Pittman Simon 10. 45. 
35. Egy ócska tölgyfa ágy 3. Ör. Vittman János 5. 
36. Egy szék 30. Ifj. Pittman Simon 42. 
37. — и - : ócska 20. - II - 27. 
38. - и - 36. - II - 1. 15. 
39. Egy téglázó vass 2. M irai ter István 3. 9. 
40. Egy gyúró deszka 36. Holczman György 1. 6. 
41. Egy lepedő Lambert János 1. 42. 
42. - и - Holczman Francisca 1. 37. 
43. - и - 12. Szirbek Antal 2. 3. 
44. - и - 15. Lambert János 1. 51. 
45. - и - 15. Schafhauzer János 2. 15. 
46. _ и _ 15. Kollmer Anna 2. 57. 
47. Egy törülköző kendő 36. Reithofer Mátyás 50. 
48. — II — 36. Feifer János 54. 
49. - и - 36. - и -
50. — и — 36. Schafhauzer János 
51. — и - 36. - II - 6. 
52. — и — 36. - и -
53. E g y s á v o l y o s a b r o s z 1. Lin gl Ferencz 42. 
54. - и - 1. Birherr Jakabné 39. 
55. - и - 1. Schafhauzer János 30. 
56. - и - 1. Langer Ferencz 48. 
57. - II - 1. Feifer János 31. 
58. Egy új posztó kaput 15. Nagy Ádámné 21. 
59. Egy nyári mellény 30. - и -
60. - и - 24. Mathez Jósef 33. 
61. Egy posztó nadrág 2. Nagy Ádámné з'. 6. 
62. Egy tarka szoknya 1. Schafhauzer János 2. 
63. - и - 2. Nagy Ádámné 3. 36. 
64. - и - 1. 30. - и - 2. 18. 
65. Egy rövid felöltő — rékli — 1. 30. Bertoti László 2. 30. 
66. Egy fölső ruha — überrok. — 2. Vizer Mihály 2. 30. 
67. - II - 5. Bertoti László 7. 30. 
68. Egy ágy terittő 1. Vittman János 1. 54. 
69. - и - 1. 30. Schafhauzer János 2. 24. 
70. Egy mángorló 2. 30. Feifer János 3. 24. 
71. Egy lisztesláda 6. Braun Jósef 8. 6. 
72. - и - 7. Vittman János 12. 
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Folyó A javak megnevezése Becsültetet t A' vevők nevei Eladatott 
szám fi X. f t . X . 

73. Egy kép 15. Kirsteuer Ferencz 36. 
74. - и - 10. - и - 18. 
75. Két kép 36. Müllbenz Mihály 51. 
76. - il - 36. Holczinger János 57. 
77. - II - 36. Müll be nz Mihály 1 6. 
78. - II - 36. Fett András 1. 12. 

2 * oldal 116. 55. 
79. Egy kettős hidas 30. Vascher Jósefnő 40. 
80. Egy ócska falóra 3 Nagy Ádámnő 5 
81. Egy fa mozsár 15. Pfeifer János 20. 
82. Egysodrófa 3. Aschenbrenner Lőrincz 7. 
83. Egy vass tepsi 1 30. Schafhauzer János 2 6. 
84 Egy serpenyő vas lábbal együtt 40. Birherr István 57. 
85. Egy réz kanál 15. Vittman János 30. 
86. Egy vas kanál 9. Holczinger János 15. 
87. Egy vass nyárs 20. Vizer Mihály 34. 
88. - II- 6. Teli Jósef 10. 
89. Egy fánk sütő forma 6. Schafhauzer János 15. 
90. Egy vass veil a 15. Kollmer Anna . 21. 
91. Egy vass három láb 12. Vittman János . 18. 
92. Egy vass rostély 30. Kellermayer György . 52. 
93. Egy fánk sütő forma 6. Schafhauzer János . 8. 
94. Két vas tábla 15. Kellermayer György . 22. 
95. Egy bádog metét szűrő 1 Müll baue r Antal 1 . 51. 
96. Egy réz tepszi 50. Erlinz János 1 . 36. 
97. Egy bádog bors tartó . 15. Reithofer Mátyás . 21. 
98. Egy reszelő 3. Laderer István . 9. 
99. Egy két ágú vass vella . 15. Röszl Mihály . 22. 

100. Egy hús vágó bárd 36. Kollmer Anna 1 . 6. 
101. Egy káp oszta gyalu 16. - и - . 36. 
102. Egy répa — и — 3. Röszl Mihály . 7. 
103. Egy bádog öntöző 2 Braun János 3 . 15. 
104. Egy tűzhelyi vass 50. Vizer Mihály 1 . 27. 
105. - и - 50. - и - 1 . 24. 
106. Egy tűz húzó 10. Kellermayer Lőrincz . 18. 
107. Egy ócska rokka 36. Müllbenz Mihály . 57. 
108. Egy burgonya vágó 12. Vittman János . 24. 
109. Egy fa fogas 6. Kirsteuer Ádám . 13. 
110. Két vizes dézsa 48. Nagy Ádámnő 1 . 12. 
111. Egy birka bőrrel bélelt bekecs 5 Schafhauzer János 8 . 42. 
112. Két süldő 12 14. Reithofer Mátyás 18 

3 i k oldal 94 15. 
2 ik oldal 116 55. 
l ő oldal 197 48. 

Össze ssen 408. 58. 

A' takács mesterséghez tartozó szerszám 
becsű szerént által adatott 
Vinczel Jakabnak 

ft. x. 
431. 6. 
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bevonandók: ft. x. 

Az elöljáróknak kétszeri árverésen 
napibérük: 
A' jegyzőé kétszeri árverésen 
A' kisbíróé kétszeri árverésen 
Hákli Teréz szolgálónak el maradott bére 
Hafner Mihály kereskedőnél adósság 
Veibl Kristóf N Vargánál adósság 
Özv. Nagy Ádámnénál adósság 

Mellyeket levonván az árverési öszvegból, melly tészen 
Marad készpénz 
Ide hozván a' szerszámok becsű szerinti árát, melly tészen 

Összessen a kiadások 

4. 
2. 
1. 30. 

16. 24. 
45. 18, 

8. 12 
128. 43 

206. 7. 

408. 58. 
202. 51. 
431. 6. 

Lessz az árvák egész tőkéje 633. 57. 

Kelt Zirczen Februar hó 12ел 1845. 
Elő t t em: 
B e r t ó t y László 
v á r o s j e g y z ő j e e lő t t 

J o h a n V i t t m a n b í r ó 
L a m b e r t M á r t o n 
Re i t h o fe r M á t y á s 

e s k ü t t e k . 

JEGYZETEK 

1. Br. Hédervári János — akit világi papként neveztek 
ki zirci apátnak — 1659. október 20-án átadta a zirci 
apátságot a lilienfeldi apátnak. 
HORVÁTH KONSTANTIN: Zirc története. Veszp
rém, 1930. 84. 

la. Uo. 131. 
2. A szerződés 1718. május 2-án kelt. 

A zirci cisztercita rend levéltára. Archivum Vetus С 
126. VemL. 

3. Lásd a Veszprém megye céheiről 1813. április 6-án 
felvett kimutatást. BM adattár. Ltsz. 70.1166.2. 

A reformokra vonatkozó intézkedésekről — melyek 
bizonyosan a zirci céheket is érintették — lásd még 
DÖKA KLÁRA: A Középkelet-Európai kézműves
ipar késői, XVIII—XIX. századi céhes szervezetei 
és az ipari fejlődés átmenete a manufaktúrába, illet
ve a tőkés vállalkozásokba című cikkét. VEAB Érte
sítője II. Veszprém, 1979. 

5. SZADECZKY LAJOS: Iparfejlődés és a czéhek tör
ténete Magyarországon. Budapest, 1913. I. 159. 

6. Példaként említjük a zirci magyar vargacéhet, amely 
a veszprémi magyar vargacéh cikkelyeinek másola
tát használta. BM adattár. Ltsz. 70.1169.1. 

7. Céhiratok. Püspöki Levéltár, Veszprém. 
8. Uo. 
9. Uo. 

10. Uo. 
11. Uo. 
12. Uo. 
13. Uo. 
14. Lásd az 1813. évi kimutatásban. 
15. Céhkataszter, II . Budapest, 1976. 216. 
16. A megye céhes központjairól összefoglaló BAR-

TÓCZ JÓZSEF: A kézművesipari s t ruktúra kialaku
lása Veszprém megyében a XVI—XIX. században 
című tanulmányában. VMMK. 15/1980. 

17. Archivum Vetus С 995 VemL. 
18. Archivum Vetus С 1394 VemL. 
19. Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária 

Terézia korában. I. Dunántúl. Budapest, 1970. 357. 
20. Az első magyarországi népszámlálás (1784—1787). 

Budapest, 1960. 246. 
21. Uo. 11. 
22. A kontárok jelenlétéről számos irat tanúskodik, 

amelyekben a céhek a nemkívánatos verseny miatt 
támadták ezeket az iparosokat. Jellemző erre a 
veszprémi csutoráscéh 1789-ben kelt panaszlevele, 
amelyben a bakonybéli (a zirci körzethez tartozó) 
himpelléreket támadva a következőket írják: ,,Te-
kintetes Ür Vice Ispán Uram! Alázatossággal Instá
lunk mi Veszprémi Bötsületes Csutorás Czéh az 
eránt, mivel hogy ezen Veszprém Vármegyében lé
vő, Bakon-béri Hellységben lakván oly Himpelér 
mesterek az Kik az mesterségeket hibássan fojtatják 
Czéh nélkül, és így mint az Uraságokk mind az Sze-
génségnek nem haszon, mert ha fogadott munkát 
fognak ő tőlük kérni elégtelenek azt meg csinálni és 
mi Betsületes Csutorás Czéh instálunk, hogy eők 
Czéh nélkül vagy társaság nélkül ne dolgozhassa
nak . . . " ,, . . . ezek a kik úgy majmozzák az mester
ségünket annyira el szedik elölünk a hol csak volna 
jó fa, hogy mi eő mijáttuk nem követhetjük igaz ta
nult m e s t e r s é g ü n k e t . . . " 
Céhiratok. BM adattár. Ltsz. 70.1032.1. 

23. Céhkataszter, II. 215—216. 
24. HORVÁTH KONSTANTIN i. m. 232. 
25. Conscriptio regnicolaris Oppidi Zircz 1828. MOL 

N 26. 
26. LUDOVICO NAGY: Notitiae politico-geographico 

statisticae Hungáriáé. Budae, 1828. 430. 
27. A Zirci Apátság gazdasági levéltára. XI. 601. IV. 

904. 

565 



28. Eperjessy Géza szerint ez az arány elérte vagy meg
haladta a 10% -ot az alföldi és a dunántúli mezőváro
sokban. 
EPERJESSY GÉZA: Mezővárosi és falusi céhek az 
Alföldön és a Dunántúlon, 1686—1848. Budapest, 
1967. 70. 

29. BARTÔCZ JÓZSEF i. m. 207. 
30. A „paraszt" megjelölést — feltéve, hogy ez kizáró

lag gazdálkodásból élőt jelent — nem számítottuk az 
iparfélék közé. A táji sajátossággal bíró szakmák 
(szénégető, taplófaragó) és a faiparosok (villacsi
náló, talicskacsináló) külön-külön említése gyakori
ságuk és a specializálódás mértéke miatt fontos. 

31. FÉNYES ELEK: Magyar országnak, 's a 'hozzá kap
csolt tar tományoknak mostani állapotja statisztikai 
és geographiai tekintetben. Pest, 1841. I. 426. 

32. BARTÔCZ JÓZSEF idézett müvéből a 220—222. ol
dalakon található besorolást vettük alapul. 

32a. Az 1828-as összeírás szerinti iparosnévsor: Kovács: 
Kern József, Martin Fülöp. Lakatos: Biankotelli 
József, Messl Mihály. Fazekas: Hanes József. Szap-
panfőző: Holl Ferenc. Asztalos: Raimund János, 
Hajdú József. Bognár: Kari József, Szeck Henrik. 
Esztergályos: Richter József, Leibei Mihály. Takács: 
Haidinger Lőrinc, Kari Antal, Bruner János, Wide-
man János, Lampert Ferenc, Alt Ferenc, Mist József, 
Kalinski Ferenc, Aserl József, Vizer Jakab. Szíjgyár
tó: Vasas József. Csizmadia: Hajdú Ádám. Varga: 
Veibel Kristóf, Bittman Simon, Ramer Ferenc, Vei-
ber József. Magyar varga: Stumpf Mihály, Krausz 
Imre. Kalapos: Janhofer József. Szabó: Aiselt Kons
tantin, Papp Dávid, Slak József, Svanke Antal, Svan-
ke Antal, Vánki Ignác. Német szabó: Anczenbren-
ner István. Mészáros; (egyetlen segéd) Ruder 
György. Molnár: Link János, Link János, Stramer 
József, Link Ferenc. Pék: Viedeman György, Vagen-
hofer Ignác. Ács: Pollák József. Kőműves: Singer 
György. Cserepes: Videman József, üveges: Niczler 
Konrád. Kelmefestő: Klein János. Vegyeskereskedő: 
Hafner Mátyás. Vasárus: Roth Alajos. 

33. Lásd az 1831-ben készült zirci urbariális és contrac-
tuális adózások összeírásában. 

34. Uo. 
35. Uo. 
36. Veszprém vármegye közgyűlési jegyzőkönyve, 1825. 

november 16. 48. k. 1122. VemL. 
37. Vmjkv. 1826. január 9. 49. k. 392. VemL. 

38. Vmjkv. 1826. december 4. 49. k. 1287. VemL. 
39. Vmjkv. 1833. március 2. 56. k. 243. VemL. 
40. Élelmezéssel és ,,háztisztogatással" kapcsolatban 

még találunk kifizetésekre bejegyzést: „Videman 
Jósef Zirczi Pék Mesternek . . . 1821 lső November
iül fogva folyó 1822W utolsó Áprilisig áttala a Jaan-
semans katonaság számára adott 2188 port io ke
nyérért 169 forint 32 xr." 
Vmjkv. 1822. május 23. 45. k. 633. VemL. 
„Pirker M i h á l y n a k . . . a N. Vármegye Veszprémi 
quartély házainak tisztogatására szükséges 10 kila 
mészért kilóját 1 ft. 30 xr vévén. 15 ftok." 
Vmjkv. 1822. szeptember 23. 45. k. 1048. VemL. 

41. Hivatkozás a felmérésre: IV. 1. g. Úrbéri iratok. Úr
béri egyezség, 1859. december 13. VemL. 

42. SÁNDOR PAL: Adatok a parasztbirtok történeti sta
tisztikai vizsgálatához Veszprém megyében. VMMK. 
9. 175. 

43. E kevés adat továbbra is nyitva hagyja kérdésein
ket: a kevés számú állat egyértelműen az iparban 
való tartós lekötöttséget jelentette-e, az egyes mes
terek között az állatok számában megmutatkozó kü
lönbség egyszersmind a szakmák által előidézett va
gyoni differenciálódás kifejeződése-e stb. Hasonló 
témák részletes elemzését lásd: VARGA GYULA: 
Adalékok a debreceni céhes ipar és a mezőgazdaság 
kapcsolatához a XVIII . század végén. A Debreceni 
Déry Múzeum Évkönyve. 1980. 163—209. 

44. Zirc környékén a gabonagazdálkodásnak szűk tere 
volt, de a kerti vetemények (káposzta, répa, burgo
nya) és a gyümölcstermelés meghatározó volt. 
Ugyancsak a földrajzi környezettel függ össze, hogy 
a sertéstenyésztésnek igen fontos szerep jutott . 

45. H. PALFY ILONA DR.: Veszprém város adózó la
kossága az 1828. évben. Magyar Statisztikai Szemle, 
1936. 393. 

46. EPERJESSY GÉZA i. m. 86. 
47. XI. 601. A Cisztercita Rend Zirc—Pilis—Pásztó és 

Szentgotthárdi Apátságának levéltára, gazdasági 
iratok. 

48. Uo. 
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ZSUZSA V. FODOR 

DIE HANDWERKER VON ZIRC IN DEN URKUNDEN VOM ENDE 
DES 18. UND ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS 

Die Siedlung feierte im Jahre 1982 den 800. Jahrestag 
ihres Bestehens. Dieser Anlaß gab der Autorin die An
regung für die Anfertigung der obigen Studie. 

Ihre Absicht war es, die Kenntnisse über die Ge
schichte des Ortes, die sich bisher hauptsächlich auf 
die Informationen über die Zisterzienserabtei be
schränkten, zu erweitern. 

Die Forschung versuchte, ein Bild über das Hand
werk des Ortes zu geben, der zahlreiche Besonderhei
ten in sich birgt, in geographisch-ökonomischer Hin
sicht sich in geschlossenen Grenzen befindet und nach 
der Vernichtung durch die Türken neu errichtet wurde. 
Dieses Handwerk wurde von den Einwohner innerhalb 
und außerhalb von Zünften ausgeübt. 

Die zahlenmäßige Beschränktheit und die vielmals 
ungenauen Informationen der zur Verfügung stehenden 
mußte die Autorin ihren Anspruch auf ein endgültiges 

Ergebnis aufgeben und konnte sich in den wichtigsten 
Themenkreisen nur die Feststellung der Tendenzen als 
Ziel setzen. Jedoch zeichnet sich auch so ein Bild der 
Handwerksgesellschaft von Zirc ab, aus dem man er
fährt, wieviele Einwohner mit welcher Intensität in 
was für verschiedenen Berufen ihre Handwerkstätig
keit ausübten. 

Die Studie berührt auch die Vermögensverhältnisse 
und die Merkmale der Lebensweise der Handwerker. 
Dazu stehen in Form von Testamenten und Versteige
rungsverzeichnissen wertvolle Quellen zur Verfügung. 

Die hier verwendeten Dokumente geben Auskunft 
über das Ende des 18. und den Anfang des 19. Jahrhun
derts. Die Forschungen der Handwerksgeschichte und 
der Lebensweise im späteren Zeitraum bilden die Grund
lage für eine spätere Arbeit . 
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KONCZ PAL 

PAPA, IGAL ÉS SÔLY PAPÍRMALMAI 
A XVIII—XIX. SZAZADBAN 

A magyarországi papírkészítés történetének 
kutatása eddig meglehetősen kevés adatot hozott 
felszínre Veszprém megye egykori három papír
malmáról. Bodgán István könyvében (1963) rövi
den említi mindhármat, de az ott közöltek rész
ben korrigálandók, mint ahogy a pápairól szóló, 
1968-ban megjelent közleménye2 is tartalmaz 
olyan adatokat, melyeket kutatásunk eredményei 
alapján módosítanunk kell. Ezekre a későbbiek
ben térünk ki. 

Szelestei N. László 1977-ben közölte a sólyi 
malom avatására írt verseket, melyek az OSZK 
kézirattárában kerültek elő.3 

Az Esterházy család pápai ágának uradalmi 
adminisztrációja számára szükséges papír olcsó 
előállítása érdekében Pápán feltehetőleg 1729-ben 
létesült papírmalom.4 Három évvel később az 
akkori Vas vármegye területén, Léka-Hámorban 
hozták létre az Uradalom második malmát.5 

A pápai — melynek működésére visszatérünk 
— 1766-ig állt fenn. Az Esterházyak tulajdonában 
a trencséni Domanisban 1810 körül működött 
újabb,6 majd a megszüntetett pápai utódjaként, 
63 évi szünet után, 1829-ben épült fel a Pápa mel
letti Igal-pusztán a második megyei Esterházy-
papírmalom, amely mintegy harminc évig dolgo
zott. 

A zirci cisztercita apátság azonos indítékok 
alapján, nagy gazdasági és kancelláriai admi
nisztrációja kielégítésére hozta létre bir tokterü
letén, 1790-ben, Sóly faluban papírmalmát és mű
ködtette hat évtizeden át. 

A készítmények felhasználói a tulajdonos ura
dalmakon túl a középszintű és helyi közigazgatás 
iratképző helyei; lényegesen kisebb mértékben a 
pápai és veszprémi nyomdák, tan- és más közin
tézetek, majd a sor végén a magánfogyasztó kis
közösségek, családok. A megyei malmok készít
ményeit így tömegesen fellelhetni az Esterházy és 
ciszter iratokban, de a pápai iskolai, ill. a veszp
rémi Számmer-nyomda produktumai nagy részé
nél éppúgy, mint a közlevéltárakban fennmaradt 
minden rendű korabeli iratanyagban is. 

Figyelemre méltó hányadban jelentkeztek ku
tatásunk során a kisnemesi családi levelesládák
ban a városi kereskedőktől beszerzett, az említett 
megyei malmokban merített papírok az egyéb
ként készítési helyét illetően igen nagy szórást 
mutató — felvidéki, erdélyi, cseh, osztrák stb. — 
anyagban. Jelentős, máshonnan nem ismert jelű, 
ill. típusú igali és sólyi papírokat gyűjtöttünk pl. 
a köveskáli Győrffy és Kenessei családnál. Szá
mos falu parókiáján, plébániáján a régi matriku-

lák, História Domusok és más iratanyag nyújtott 
érdekes adatot, elsősorban Monoszlón, Szent-
békkállán és Hajmáskéren. Túlnyomórészt termé
szetesen a Veszprém Megyei Levéltárban, a Pápai 
Helytörténeti Múzeumban és a Veszprémi Bako
nyi Múzeumban őrzött dokumentumok szolgáltak 
közvetlen vagy közvetett forrásul. 

Az Esterházy család pápai ágának az Országos 
Levéltárban őrzött anyagát még nem volt alkal
munk kutatni, kivéve a későbbiekben idézett in
tézői protokollumokat. 

Mielőtt az egyes malmok személyi és tárgyi 
adottságairól, készítményeikről részletesebben 
szólnánk, meg kell említenünk a telepítés és mű
ködtetés két alapvető tényezőjét, a vizet és a 
rongyot. 

A víz nemcsak a hajtóerőt biztosította, mint 
energiaforrás, de mint kémiai szempontból alkal
mas karakterű gyártásvíz is szerepelt. A hely ki
választásánál tehát nagy vízhozamú, bő sodrású 
és forrásközeli tisztaságú pontot kerestek. Így ki
válóan megfelelt Pápa, majd Igal malmánál a 
szláv eredetű nevében is hév-vizű, közel állandó 
15 °C-os, karsztjellegű Tapolca, mely egyenletes 
bőségben folyt a tapolcafői forrásokból egész 
éven át, télen sem fagyva be — s így óriási 
előnyt biztosítva más, téli fagyban és nyári apa
dás idején állni kénytelen malmokkal szemben. 

Bognár Imre Pápa településföldrajza с munká
jában (1943) ezt általánosítva Pápa jelentős kis-
iparú várossá fejlődésének egyik legfontosabb 
természeti tényezőjeként értékelte.7 

A sólyi malomnál folyó veszprémi Séd, bár 
már több mint 20 ki lométerre a herendi forrástól, 
és a veszprémi bőrös- és festőszennyeződésektől 
csak részben megszabadulva, de elegendő meny-
nyiségben és vízerővel állhatott rendelkezésre. 

A hagyományos merített papír alapnyersanya
gának, a rongynak megfelelő mennyiségben való 
biztosítása szintén létkérdés volt. Lékán — a pá
pai malom kiesésével valószínűleg összefüggés
ben — különösen fontossá vált a nyersanyagellá
tás: Bogdán tudósítása szerint az 1760-as években 
az Uradalom megtiltotta környékén a rongygyűj
tést idegeneknek, ill. az Ausztriába szállítását.8 

1788-tól már vámmentesen és kedvezőbb áron 
lehetett a Magyarországon gyűjtött rongyot 
Ausztriában értékesíteni. A helytartótanács 1825. 
évi 16.541. számú körkérdésére készült Veszprém 
vármegyei járásbírói és megyei jelentések rávi
lágítanak arra, hogy a korabeli Pápa történetesen 
az egyik fő gyűjtőhelye a dunántúli megyéket 
járó rongyszedők által felvásárolt rongynak, 
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1. ábra. J. Mainczek térképének (1732 к.) részletmáso
lata 
Abb. 1. Teilkopie der Landkarte von J. Mainczek (um 
1732) 

mely a múlt század első harmadában évenként 
mintegy 1000-1200 mázsa mennyiségben egy 
deutsch-kreutzi nagybani felvásárlón keresztül az 
Ebergassing melletti ,,Frantzenstahli Papiros Fab-
riká"-ba kerül.9 

Név szerint megismerhettük a rothesdorfi fel
vásárlót, Eidlicz zsidó nagykereskedőt.1 0 

Veszprémben Monevil Grant, Gothard Theodor 
és Breysach Henrik kereskedők foglalkoztak pa
pírkészítéshez gyűjtött ronggyal 1826 körül . " A 
pápai főjegyzői jelentés megemlíti, hogy a pápai 
készlet Veszprém, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya 
és Zala vármegyékből gyűjtetett.12 

A rongy árának ingadozása összefügg a pilla
natnyi kereslettel—kínálattal, az inflációval, a 
fuvarárakkal. 1821-ben Sólyban 2 forint 30 kra j 
cárra, 1823-ban 4 forintra taksálták a közönséges 
(átlagos) rongy mázsáját.13 1828-ban a ,,fein" 
rongy mázsájáért Eidlitz 8 f 11 krajcárt, az 
„alább valóért" 3 f 30 krajcárt fizetett. Bogdán 
közlése szerint a XIX. század elején a rongy át
lagára 3 f 30 krajcár volt.14 

A településtörténeti szempontból kevéssé szá
mottevő, elsősorban technikatörténeti jelentősé
gű papírmalmok telepítésének helyét a tulajdo

nos uradalmakon belüli természeti adottságok 
határozták meg. 

A papírmalom készítményeivel egy viszonylag 
szűk réteg speciális szükségleteit, az írásbelisé
get szolgálván, sajátos, ritka szakértelmet kívánó 
munkafolyamatai miatt is a telepítési hely népe 
számára zárt világ maradt, mindennapi kapcsola
tok nélkül. A papírkészítők nem alkottak céhet 
— csak korábban ún. társpoharas anyafiságban 
szerveződtek, közéleti szereplésükre nincs példa. 
Hely- és ipartörténeti jelentőségük miatt azonban 
feltétlenül megérdemlik a figyelmet megyénk 
papírmalmai is. 

A PÁPAI PAPÍRMALOM. 

Pápa első papírmalma az ún. Tízes (Tüzes) Ma
lom épületében működött a 18. században, mely
nek egyik bizonyítéka egy Mainczek-féle tér
kép,15 ami a tematikailag hozzá kapcsolódó iratok 
tanúsága szerint valószínűleg 1732-ben készült.16 

E térképen a Tizes Malom helyén a Mola Papi-
racea felirat olvasható (1. ábra). A pápai várat és 
környezetét ábrázoló, 1604-ben17 és 1686-ban18 

készült metszeteken a Tizes Malom még egyetlen 
emeletes épület öt látható vízikerékkel az ún. 
Tizes (Tüzes) Kapu romja mellett, a későbbi győ
ri országútra vivő hídnál, a halastóból kilépő Ta
polca balpartján (2—4. ábra). Egy 1700 körül ké
szített illusztráción19 már két különálló épületet 
láthatunk. Ezek az ábrázolások természetesen 
többnyire elmondás alapján készült, sok képi 
sztereotípiát alkalmazó munkák, melyeket fenn
tartással kell kezelnünk. 

A pápai vár 1639-ben készült inventáriumá-
ban20 a következő szerepel: 

„Vagyon it az Tizes kapu elit egy Malom ház. 
a melyben nyoltz búza örlö kerek vagyon . . . 
ugyan azon malom ház mellett vagyon egy desz
ka metsző füresz . . . iten vagyon egy kala törő 
ép, az ki mindennap forogh . . . Vagyon egy szőr 
kallois födél nekül." Az 1694-es összeírásban is 
t ízkerekűnek írták, ebből kettő ,,kalló törő"2 1 — 
tehát kalapácsos zúzómű, akár a későbbi papír
malom rongyzúzó műve. 

A papírmalom feltehetően 1729-ben indult be, 
amikor az első árendás papírkészítő három évre 
adómentességet kapott.2 Későbbi forrásból23 kö
vetkeztetve a malommű két vízi kerékkel kezdett 
működni. Az alapítás sikerét látszik bizonyítani 
egy 1733-ban nyomtatott könyv rövid utalása,24 

mely szerint a pápai malom ,,jó, szép és sok pa
pirost gyárt, még postai papirost is". A mester 
Andreas Klauss (Clauss) németajkú számos ipa
rostársával együtt a korabeli Pápán, ahol egy 
1733-ban jár t szemtanú szerint a felszaporodott 
számú németségnek külön tanítója is volt.25 Bél 
Mátyás 1723 és 1742 között megjelent Notifia 
Hungáriáé novae hist.geogr. с művéhez készült, 
kéziratban maradt feljegyzéséből tudjuk,26 hogy 
(a Tapolca) ,,kettős csatornával és zsilippel a Vár 
alatt lévő malmokra — az egyik a papírmalom, a 
másik lisztes malomra — annyi vizet bocsájt, 
hogy mind a kettőt a polgároknak közhasznú
vá . . . teszi, de az előbbi inkább a földesúr szá
mára hoz hasznot". Sajnos igen kevés és töredé-
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kes az, amit a malom működéséről tudunk. A ga
bonaőrlő és a papírmalom mellett deszkametsző 
gatter is működött a Tizes Malomban, melyhez 
1735-ben az uraság új szűrkallót is toldatott.27 A 
szerződött papírkészítő is törekedett a fejlesztés
re, természetesen a nagyobb haszon reményében. 
1749-ben újabb épületrészt tervezett, kölcsönt 
vett fel. Ügyében személyesen kereste fel a Po
zsonyban tartózkodó gróf Esterházy Ferencet.28 

Tíz év múlva — elegendő tőkét és elszántságot 
gyűjtve — megvásárol ta a papírmalmot, hogy 
egyedül vállalva a fenntartás és fejlesztés költsé
geit, a bevétellel is egyedül rendelkezhessék. Az 
intéző bejegyzései egyúttal az uradalom rejtett 
terveit is rögzítették a leveleskönyvben: ,,A pa
pírkészítő dolgát ismét megvizsgálván vele meg
egyeztem; mivel szolgálatát illően, híven viselte, 
harag nélkül elbocsájtjuk".29 Később: ,,A búcsút 
mondott papírkészítővel kötött egyzségbe egy 
újabb pontot iktattam be, t.i. hogy ha idővel nem 
boldogulna, akkor a papírmalmot az Uradalom 
megvásárolja, ö másnak el nem adhatja, hiszen a 
tulajdonképpeni abszolút birtokjog nem az övé, 
hanem az Uraságé. Mikor kedvező alkalom nyílik 
rá, a malmot akár erővel, de vissza kell venni. — 
(Uraság megjegyzése:) — Az átírásra 2000 forintot 
kell letenni."30 Az önállósult mester egy harma
dik vízi kereket állíttatott be, valószínűleg a hol
landi őrlő üzembe helyezésére.31 

Feltehetőleg az ő hívására érkezett Lékáról 
Georg Wallner papírkészítő mester, aki az ön

állósulás évében telepedett le Pápán, lefizetve az 
un. purgerpénzt; 6 forintot a városi bírónak.32 

Vallner legkésőbb hat év múlva visszatért Lé
kára, ahol 1773-ban bekövetkezett haláláig ismét 
árendásként dolgozott.33 

Az uradalmi intéző Tóth István már három év 
múlva tervezte a visszavételt, de új funkcióra 
szánva; kallómalomnak: ,, . . . A Papiros Malmot 
ha lehet vissza szerezni kelletik melyen a Győri 
Posztó mérők kapni fognak. (Uraság megjegy
zése:) Ennek vissza szerzésit akkora lehet hagyni 
mikor a fellyebb említett kallók el készülnek"3 4 

Ugyanitt szerepel egy elgondolkodtató, talán az 
igali malom telepítési helyét már tervezgető rész
let is: ,,Igal ezen vízzel többet ér, mint hogy sem 
három akkora puszta . . . bánható, hogy eddig 
haszna nem vétetett ." Konkrét lépésre három év 
múltán, 1766-ban került sor. A visszavásárlás 
felvetésekor a malomtulajdonos (ifjabb) Andreas 
Klauss a felújítási költségeket is be akarta vonni 
az árba: ,,őneki a bötü nem teczik . . . a malmot 
engedni nem akarván . . . Ányos ur eleiben őtet 
certificaltattam"35 A mester mégis elérte célját, 
mert a június 25-én lett executióban az új épü
letért 1408, a , ,reparatiókért" 112 forintban álla
podtak meg. A végösszeg 3720 forint,36 — igaz, 
július negyedikén elégedetten írhatta le az intéző 
a kétszáz forinttal mégis kevesebb kifizetést; ,,a 
P. Malomnak vissza vétele cum investita 2200 f 
summa az általa tett új épületekkel együtt tett 
3408 foréntokat és 85 pénzeket, a reparatiók vé-

2. ábra. W. Р. Zimmermann rézkarcának (1604 к.) részlete 
Abb. 2. Detail von W. P. Zimmermanns Kupferstich (um 1604) 
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gett 112 foréntokban és 50 pénzekben meg egyez
tünk, békével elment, már a fáit faragtatom, a 
Csaposságnak nagy most a kedve hozzá, Győri és 
Óvári posztosok is újra nálam voltak."36 És hogy 
a pápai papírmalom sorsáról kétségben sem ma
radjunk, idézzük, mit írt egy év múltán: ,,3 évre 
kiadtam első kereket győri selyemposztosnak . . . 
Most mind a két keréken posztosok kalaznak . . . 
meglesz az harmadig kéreget készolet . . . (mikor) 
a posztosok nem kalaznak ( = kallóznak) a csa
pok fognak katani" ( = kallózni).37 

A malom még sokáig szerepelt Papiros Malom 
néven, gyakran a „volt" szó nélkül is: ,, . . . most 
azon Canalist ássák mely a Papiros Malomnak 
zugójátul fog szolgálni a Tón által a Bakony fo
lyásának új Canalisában".38 Ugyanitt szó esik a 
vízrendezési munkák előtt még a Tizes Malom
nál, a híd közelében álló Nepomuki Szt. János
szoborról (1753) is: ,,A malmoktul Szent János 
státuája mellett a mely Canalis fog szolgálni a 
Papiros Csináló vagyis inkább Szűr Kallóra . . ,"39 

(kiemelés: К. P.). Ferdinánd Miller 1793-ban még 
működő papírmalomként említette,40 feltehetőleg 
friss értesülés hiányában. Az adatok pontatlan
sága, vagy hiánya későbbi, XIX. századi statisz
tikákban is zavaró; elsődleges forrásadatok nél
kül félrevezető; pl. Fényes Elek 1836-ban Igalt 
(Pápát) nem említi, csak a sólyi papírmalmot. 

Egy 1793-ban készült térképen látható,42 hogy 
a Tizes Malom ekkor két épület együttese volt a 
Tapolca két partján, szemben egymással, épüle
tenként öt-öt vízi kerékkel (5. ábra). 

Az előbb felsorolt adatokat összegezve az aláb
biakban foglalhatjuk össze álláspontunkat: 

Következtetésünk szerint a Tizes Malom a 
XVIII . század elejéig egyetlen nagy malomépület 
a Tapolca bal partján. Valószínűleg éppen az új 
papírmalom létrehozásakor a malomegyüttes egy, 
a jobb parton emelt különálló, de helynévi szem
pontból is a Tizes Malom részének, ahhoz tarto
zónak tekintett új épülettel bővült. Bél Mátyás 
idézett feljegyzésében már kettős csatornát és két 
külön álló malmot említ a Vár alatt. E kettős épü
letegyüttest mutatja az 1793-as említett térkép is. 

A Tizes Malom alatt tehát a két szemben álló 
épületet együtt kell értenünk, melynek jobb parti 
tömbjében működött a papírmalom, majd ennek 
leszerelése, átalakítása után a selyemposztó
kallómalom. A közigazgatásban, köztudatban a 
két épület neve összefoglalóan ma is Tizes Ma
lom, ezért jogosult kijelentenünk, hogy az első 
pápai papírmalom a Tizes Malomban működött 
1729 és 1766 között. Fentiek értelmében tartjuk 
tévesnek Bogdán István azon adatát, hogy a pá
pai papírmalom ,,1729 előttől 1840-ig és tovább" 
működött,43 ugyanis a XIX. századi ,,pápai" ma
lom már nem azonos a tárgyalt tízes malombeli-
vel, hanem az 1829-től Igaion beindult második 
„pápai" malmot jelenti. Bogdán 1968-ban meg
jelent, újabb közleményében a két malmot már 
egyértelműen azonosnak tekintette: ,,A (pápai) 
papírmalom a Tapolca patakon, . . . az igali határ
nál, a Tapolcafő felé vezető út mellett feküdt. 
Épületéről csak annyit tudunk, hogy 2 kéménye 
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3. ábra. Nyport metszetének (1686 k.) részlete 
Abb. 3. Detail des Stiches von Nyport (um 1686) 



volt, 1730-ban ugyanis ez után fizetett kémény
seprő díjat az uradalom"4 4 (Az első mondat az 
igali papírmalomra vonatkozik, a második pedig 
a Tizes Malomban levő Pápa városira.) Ez egy
ben azt is jelenti, hogy az igalit tekinti az egyet
len pápainak. Kétségtelennek tartjuk, hogy Iga-
Ion csak 1829-ben indult meg az uradalom máso
dik papírmalma, amint azt az uradalmi ügyvéd 
1832. évi egyik jelentésében is egyértelműen ol
vashatjuk: ,, . . . a Papiros Malom ellen a Városi 
Lakosok soha nem zúgolódtak; . . . már három 
esztendőiül fogva fennállván a városbeliek vagy 
más akárki által is iránta sem írásban sem szóval 
panaszt nem tett."45 (Kiemelés: K. P.) 

A papírmalom felszereléséről sajnos nincs 
adatunk. Az említett idősebb és ifjabb Klauss sze-
ményén túl csak feloldatlan monogramokat köt
hetünk ide, ezek esetében is fenntartva a tévedés 
lehetőségét, ui. Lékán is szerepelt az Esterházy— 
Károlyi összevont címer szablyát és három virág
szálat tartó griffmadara vízjelként. Ugyanakkor 
ezek a monogramok az egri püspök Esterházy 
Károly fennhatóságára utaló püspöki jelképpel, 
a keresztbe tett, grófi korona alatt fekvő Szent 
Péter-kulcsokkal együtt is előfordulnak. Ezek 
szolgáltatnak alapot szerepeltetésükhöz. (Lásd: 
függelék, ill. táblázat 1—27.) 

A készítményekről általánosságban megálla
pítható, hogy a hazai átlagból kiemelkedőek, fi
noman kallózott, fehér, jó minőségű papírok vol
tak. Durván csomós, szürkés, felhős példánnyal 
nem találkozhatunk. Alak szerint a fennmaradt 
dokumentumok túlnyomó többsége kis posta és 
kancelláriai, de koncept és médián is szép szám
mal szerepel. A postapapír megfelelő minőség
ben drága importot váltott ki. 

Nem véletlen, hogy az 1733-as említés külön 
kiemelte, mint figyelemre méltó tényt, a posta
papír készítését. Magda Pál 1819-ben4 még hang
súlyozta: ,,finomabb posta és a' velin papirost a 
külföldiektől kell venni", sőt még Fényes Elek 
1842-es statisztikájában is így írt:47 ,, 1809-től 
fogva a papirosmalmok száma negyvenről, meny
nyire Schwartner becsülte, hetvenötre szaporo
dott . . . de a' posta finomabb papiros külföldről 
hozatik be." 

A több mint három évtizedig sikeresen és meg
elégedésre működő papírmalom megszüntetése 
csak ideiglenes, későbbi újratelepítési tervek elő
terében hozott döntés volt — egy olyan periódus
ban, amikor a nagy vízszabályozási és építkezési 
munkák előrelátható költségei fedezésére minden 
vállalkozást felül kellett vizsgálnia az uradalom
nak, elsőbbséget adva a nagyobb nyereséggel ke
csegtető új befektetéseknek. 

AZ IGALI PAPÍRMALOM 

Ezt a létesítményt nevezhetnénk (második) pá
pai papíimalomnak is, minthogy az alapító pápai 
Esterházy-uradalom, sőt a közvélemény is annak 
tekintette. Mindenesetre Pápa városon kívül, kö
zel fél úton Tapolcafőre, a veszprémi országút és 
a Tapolca patak kereszteződésénél fekszik a fő-
tömegében máig fennálló épület. Ez a hely a tele
pítés idején is a hódoltságkorban elpusztult egy-

4. ábra. F. Miller térképének (1793) részletmásolata 
Abb. 4. Teilkopie der Landkarte von F. Miller (1793) 

kori falu nevét őrző Igalpusztaként, olykor Igal-, 
ill. Igarként szerepelt. Az épületet több mint fél 
évszázaddal a gabonamalommá alakítás után még 
Papiros Malomnak nevezték; déli falán még 1945-
ben is olvasható volt ez a névfelirat. A PHM őrzi 
Nádasdy Lajos celldömölki amatőr fényképfel
vételét a malom épületegyüttesének déli nézeté
ről,48 mely még az enyvkonyha, rongy vágóépület 
és kémény elbontása előtt, 1920—1930 körül ké
szülhetett. A felirat jól olvasható a képen (6. 
ábra). 

A sólyi papírmalomban 1825-ben az akkori 
árendás mester, Gaspar Attorf hat évre szóló 
kontraktust írt alá, de a harmadik év elteltével 
bejelentette a zirci apátsági kancelláriának távo
zási szándékát. Mint írta, ajánlatot kapott más
honnan.49 A meghívás Pápáról érkezett, ahol az 
Esterházy-uradalom elhatározta új papírmalom 
létesítését. Attorf vezetésével és árendátorságá-
val indult meg a munka az újonnan berendezett 
igali malomban 1829-ben.50 ,,Igali malmok" az 
1700-as évek végén a Szegedi család tulajdoná
ban voltak,51 közöttük egy csapó és három kalló 
is. Szegedi-féle v. Által-járó malomnak is nevez-

5. ábra. Az igali „Papiros Műmalom" épületegyüttese 
Dél felől. Nádasdy Lajos felvétele 1945 előttről 
Abb. 5. Gebäudeensemble der „Papiermühle" von Igal, 
von Süden gesehen. Aufnahme von Lajos Nádasdy von 
vor 1945 
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6. ábra. Az igali papírmalom földszinti (a) és emeleti (b) alaprajza az 1916. évi uradalomleltár alapján, összesítés 
1. lakás, 2. malommühelyek, 3. kerékház, 4. rongyház, 5. zsilipház, 6. enyvkonyha, 7. kémény, 8. gazdasági és la

kóépület, 9. mázsaház, 10. hidas(=disznóól) és árnyékszék, 11. szárítóhelyiségek 
Abb. 6. Grundriß des Erdgeschosses (a) und des Obergeschosses (b) der Papiermühle von Igal auf der Grundlage 
der Gutsinventur von 1916, Zusammenfassung. 1. Wohnung, 2. Mühlenwerkstätten, 3. Radhaus, 4. Lumpenhaus, 5. 
Schleusenhaus, 6. Leimküche, 7. Schornstein, 8. Wirtschafts- und Wohngebäude, 9. Wiegehaus, 10. Schweinestall 

und Abort, 11. Trockenräume. 

ték azt a többkerekű kallót, amely később a Papi
ros Malom lett, s amelynek boltozásaiban, falai
ban tömegesen találhatók CCE 1798 feliratú tég
lák.52 Arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan 
kerültek e malmok az Esterházy-uradalom birto
kába, nem találtunk adatot. 

A papírkészítés négy vízi kerékkel működte
tett tágas malomban indult, s három év múltán 
már közel negyven főt foglalkoztató üzem.5 ' 
1847-es adat szerint a létszám 15 munkás.54 A 
bérlő 1842-ben Abraham Sauer zsidó kereskedő,5 5 

akit 1834-től követhetünk nyomon a jegyzö
könyvekben, mint nagyobb tételben posztóval és 
papirossal kereskedő személyt.56 A papírmalom 
termelése ebben az időszakban hetenként 100 
rizsma (4800 ív).57 Három év múlva, 1845-ben 
Leitner Ignác megvásárolta a malmot, melyre 
közvetett adatunk van: ,,L. I. házas telkes, a pa-
papírgyárat bírja. 6. nap gyalogmunkával tarto
zik."' Az alkalmazottak közül egyedül Schiele 
Mihály nevét ismerjük, aki az alsó-ausztriai 
Furthból származott és 1834-ben említik.59 

1846-ban egy szolgabírói jelentés beszámolója 
szerint a papírmalom készítményei: ,,leginkább 
közönséges író, nyomtató, itató és pakoló papi
ros. Jelenleg új gépekkel fog elláttatni".60 Utób
bi, figyelemre méltó megjegyzésben feltehetőleg 

már arról a gőzgépről van szó, amely a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara jelentése szerint61 

1857 és 1859 között hajtotta a malomművet. Saj
nos, korábbi kamarai jelentéseket nem volt al
kalmunk megismerni. Az igali papírmalom mű
ködésének megszűnte 1860 és 1862 közé esik; 
ekkor állt le a pécsi és lékai is.62 1899-ben a Ta
polcafőn megépült, Pápa várost szolgáló vízmű
vel kapcsolatban vízhasználati engedélyt, ill. 
megváltást kellett fizetni a vízmű alatt levő mal
mok tulajdonosainak; az erre vonatkozó, várme
gyei alispán által kiadott értesítés kimutatása 
szerint ,,7. sorsz. Papiros Malom. Tulajdonos Gróf 
Eszterházy Móric". Itt ismét tanúi lehetünk a 
helynév, a malomnév továbbélésének közel negy
ven évvel a papírmalom gabonamalommá alakí
tása után! 

Ehhez pedig újabb fél évszázadot vehetünk a 
közölt amatőr fénykép és a helyi köztudat név
ismerete alapján. 

A készítmények azonosítása során leggyakrab
ban az alábbi papíralakok szerepeltek; kis és 
nagy médián, posta és kancelláriai. A postapapí
rok kivételével az anyag általában durván cso
mós, szürkés, gyakran egyenetlen, felhős átnéze-
tű. Az eddig fellelt legkorábbi velinpapír 1829 
körül készült. Ma még bizonytalan, hogy a GRAF 
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NICOLAUS ESTERHAS feliratú készítményeknél 
szereplő P. P. monogram-e vagy a ,,pápai papír
gyár" rövidítése. PÁPA felirat került elő GRÓF 
ESTERHÁZY KÁROLY névvel együtt az 1841-es 
felhasználású papír64 vízjelén. (Lásd: függelék, 
ill. táblázat 28—41.) 

A malomépületekről 1916-ban készült leltári 
felmérési rajzokat ismerünk, melyekből számos 
épületrész és helyiség funkciója rekonstruál
ható65 (7. ábra). 

A leltárban egyes épületeknél, helyiségeknél 
szerepel a további funkció megnevezése, pl. „volt 
enyvkonyha"; ,,volt rongy vágó" stb. 

A Tapolca bal partján emelt hosszanti főépület 
keleti végéhez derékszögben csatlakozó lakóépü
letben négy boltozott szoba és egy boltozott mo
sókonyha épült. Emeletén három szoba; egy 
konyha és kamra; a lépcsőházban árnyékszék; 
északkeleti végében két oldalán nyitott, fedett 
terasz volt. A voltaképpeni malomépület 11x18 
méteres alapterületű tömbjében osztatlan föld
szinti és emeleti munkaterem készült. Födémjét 
a földszinten négy, emeletén két tartóoszlop erő
sítette. Az emeleten működött a rongyvágógép, 
földszintjén a kallómű, az őrlőberendezések és 
itt álltak a merítőkádak is. A munkafolyamatok 
elrendezésének dokumentuma egy 1832-ben folyt 
vármegyei felmérés, melynek során szakértők 
bevonásával vizsgálták, milyen mértékben szeny-
nyezi a papírmalom a Tapolca vizét.66 (A hely
színi bejárás jegyzőkönyvében említett munka
terek elnevezése, elhelyezkedése azonos az 1916. 
évi leltáréval.) 

Az ügyben nyilatkozott Pápai Miklós, az ura
dalom ügyvédje is — nem minden elfogultság 
nélkül, de nagyon meggyőzően: ,,A Tapolcza vi
zét megrontó mestermíveket a mesterembereket 
ezen folyó használattyától eltiltani annyi volna, 
mint Pápa Városának Tsapóit, Tímárjait, Festőit, 
Szüttseit, Tobakjait, Kaptzássait; s így nagyobb 
részét mesterembereinek az utolsó ínségre juttat
ni s őket tsupán képzelt okok miatt a Publikum 
kibeszélhetetlen kárára feláldozni . . . A Tapoltza 
vizének tisztátalansága éppen nem a Papiros Ma
lom (ahonnan a víz hét-nyoltz órák lefolyása 
alatt juthat tsak a Városba), hanem a most elő
számlált és még is elkerülhetetlenül szükséges 
megfertőztetések által okoztatik."67 

A vád elhárításában a szakértő vármegyei or
vosok is részt vettek, jelentvén: ,, . . . a Hollan
der nevű nagy Kádnak csőjén ki takarodó szőke 
vízből merítvén, egy messzelyben találtunk mint 
egy tizenkettedrésznyi nyálkával egyesült, min
den különös íz és szag nélkül való finom rongy 
pelyhecskék ülepedését. . . . 14 000 sőt ide értvén 
a számtalan utasokat és esztendőnkint történő 
számos nevű vásárokban öszvegyülteket — sok
kal több ezer népnek, ha mindjárt csak undoro-
dásból csömörből kapott is, — de a legveszedel
mesebbé tehető betegségeknek elhárítására a ku
tak furatása vagy ásatása legjobb (sőt egyedül 
való) eszköze lehet."68 

Az alább közöltek, melyeknél a kitérjedési 
adatok méterben vannak megadva, az említett 
1916-os leltárból származnak: 

A kerékházat, az ún. vízszerszámot deszkabur
kolat fedte, mely összekötötte a víz felett a ma-

7. ábra. F. Zinali térképének (1809) részletmásolata. 
VeML. T. 71. 
Abb. 7. Teilkopie der Landkarte von F. Zinali (1809) 
VeML. T. 71. 

lomépületet a jobb parton álló 11x7,5 m alapterü
letű rongy tárolóval, melyben a válogatás, elő
tisztítás és durva kézi vágás folyt. Ez — akár a 
malom és lakóház — kőből épült. A vízszerszám 
előtt helyezkedett el a zsilipház egy toldalék kis-
kamrával és átjáróhíddal. A malomhoz nyugatról 
csatlakozott egy téglából épült egyemeletes 
enyvkonyha, ill. szárító, melynek 11x7,5 méteres 
tömbjéhez támaszkodott a 18 méter magas ké
mény. E magasság arra enged következtetni, 
hogy a kémény másodlagos: talán az 1857 és 1859 
között működtetett gőzgép kazánjához volt szük
séges ekkora kéményt építeni. A földszinten há
rom boltozott és két gerendafödémes helyiség 
készült; az egykori enyvkonyhában egy falazott 
katlan és egy falazott tűzhely állott. A leltárban 
az épület „kétemeletes"-ként szerepel, ami a pa
pírmalmoknál szokásos magasított tetőszékű szá
rítópadlásra utal. Az itt kihúzott teveszőr kötele
ken szikkadt a nedvessajtóból kikerülő friss pa
pír. 

Az udvar északi oldalán álló 8x39 méteres gaz
dasági épület helyiségeinek funkciója feltehető
leg igen sokszor változott. A felméréskor egy 
lakószobát, pajtát, kocsiszínt, pincét, istállókat és 
sertésólat említettek. Az épületegyütteshez tarto
zott még egy mázsaház és egy hidas, árnyékszék-
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kel. A műszaki adatok közül csak néhányat isme
rünk. 1830-ban összeírták a Pápai Molnár Céhhez 
tartozó, a Tapolca vizén levő malomfejeket,69 

amely szerint a 7. sorszámú ,,Papiros Malom bir
tokosa Gróf Esterházy; akkori molnára: több 
árendások; kerekek száma négy, alulcsapó, hasz
nált víz-szakasz 290 öl; víz esés 47 öl." Utóbbi 
adat valószínűleg elírás, helyesen talán 4,7 öl. 

Meglepő' figyelmetlenség vagy megvalósított 
csökkentés-e, de az említett 1832. évi vizsgálat 
több ízben is csak három kereket jegyzett föl. 
Érdekes, hogy 1847-től szaporodtak a pápai jegy
zőkönyvekben olyan adatok, melyek szerint vá
rosi kereskedőktől nagyobb tételben vásároltak 
papírt. A kereskedők nevei: Stapfl Pálné (1847; 
1849), Schmid Jakab (1847), Czink Imre (1849), 
Csépen József (1849).70 

Az egykori uradalmi ügyvéd szavaival: 
,, . . . Minden józan, hív s hazáját kedvelő Polgár
nak fő kötelessége az Industriát nevelni, előmoz
dítani. A régi míveletlen időkben ezt az önkény 
és durvaság elnyomhatta, nem úgy a jelen szá
zadban. A kérdéses Papiros Malmot elpusztulni 
kívánni nem egyéb volna, mint ezen Nemes Me
gyének egyik díszét (ahogy közönséges oskolák
ban is neveztetik) ok nélkül megsemmisíteni."71 

(Kiemelés: K. P.) 
Nos, az Esterházyak második megyei papírmal 

mát nem az önkény semmisítette meg, hanem a 
tőke hiánya és az óriási konkurencia, melyet az 
egyre erősödő hazai és külföldi papír-gyáripar 
jelentett. A minőség romlása ellenére a gyári pa
pírtermelés termelékenységnövekedése százszo
rosa volt a papírmalmokénak, ,,ahol a régi tech
nika végküzdelme zajlott". A fejlődéshez, gépe
sítéshez összehasonlíthatatlanul nagyobb tőke 
kellett, s az iparpolitika is a már adott szintet el
ért nagyüzemeket segítette tovább kedvezmé
nyeivel. 2 Igal elhalása is törvényszerű volt. 

A SÓLYI PAPÍRMALOM 

Veszprém megye alapítása szerinti második 
papírmalmára vonatkozó elsődleges forrásadatok 
nagy számban maradtak fenn a VeML ciszterci 
anyagában; az ún. Archívum Vetus és a ,,iégi 
gazdasági levéltár" eredeti lajstromozású köte
geiben. A készítmények is itt voltak felgyűjthe-
tők a legnagyobb számban; jóformán évről évre 
követhető a mesterek és árendások élete, mun
kája. 

A zirci ciszterci Apátság sólyi birtokterületén, 
Sóly falutól mintegy 500 méterre északra, a Séd 
patakból elvezetett mesterséges malomcsatorna 
jobb partján építtetett papírmalmot (8. ábra). Az 

8. ábra. A sólyi papírmalom romja 1969-ben D-Nyugat felől. Wöller István fényképfelvétele 
Abb. 8. Die Ruine der Papiermühle von Sóly im Jahre 1969, von Südwesten gesehen. Fotographie von István Wöller 
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építés ideje nem ismert; csak annyit tudunk, 
hogy a papírkészítés 1790. április 7-én indult 
meg.73 A malomépületet 577 négyszögöl telken 
húzták fel. Mögötte kerített kert; udvarán egy 
istálló, két oldalán egy-egy fészerrel; majd egy 
külön álló fészer kamrával s egy pince volt. Az 
árnyékszék a kert végében állt. A malomépület 
köböl épült, gerendafödémekkel, fazsindellyel 
fedve. Földszintjén a malommü és munkatér mel
lett két szoba; emeletén két újabb szoba és egy 
konyha helyezkedett el. A két részre osztott pad
lás elülső részében két, hátsó részében egy kam
rát választottak le a tartalék és avult kéziszerszá
mok tárolására. Maga a padlás szárítóhelyiség
ként szolgált.74 Pontos felmérési rajz csak a ro
mos alapfalakról ismert.75 Ma is jól látható a há
rom alulcsapós kerék királytengelyének nyílása 
a keleti főfalon. Az árapasztó csatornát kb. negy
ven méterrel a malom fölött választották le, és 
egyben ez volt az alsóbb gabonamalmok árapasz
tója is. 1851 körüli leállása után elhanyagoltan 
állt. 1920-ban egy budapesti magánszemély kí
vánta erőműteleppé fejleszteni (a ma látható be
ton zsiliphíd két vasorsóval ekkor kerül t ide), 
de a a vállalkozás kudarcba fulladt. 1945-ben, a 
front átvonulásakor belövések rongálták meg 
falait,76 melyekből ma már csak a keleti főfal 
földszinti magasságban és az északi főfal csonkja 
áll (9—10. ábra). 

Elsőként tekintsük át a sólyi papírmalom áren-
dátoraira, mesterembereire és alkalmazottaira 
vonatkozó adatokat. Bonaventura ciszter prior 
1789. április 24-én kötött szerződést az első vál
lalkozó mesterrel, Joseph Politzerrel, tíz év idő
tartamra úgy, hogy az árendaösszeg az első há
rom évre 450 forint; majd évenként 100 forinttal 
növekedve, 1798-ban érte volna el az 1000 forin
tot.77 A malom várható hasznába vetet t hit túl
zottnak bizonyult; a Politzert 1809-ben felváltó 
Franz Gebhardt mester már csak 600 forintot fi
zetett.78 Gebhardt már 1804-ben árendásként sze
repelt.79 Az új szerződő 1811-ben Ignatz Geb
hardt, aki 600 ezüstforintot fizetett,80 s ebben a 
minőségben dolgozott még 1813-ban is.81 1814— 
1817 között ismeretlen összegért Ludwig Keller 
követte, mint árendátor.82 Keller (Köhler) a nyit-
rai Galgócról származott,83 és már 1807-től Sóly-
ban dolgozott. Figyelemre méltó, hogy a század 
első évtizedeiben folyó vármegyei archívum irat
rendezése84 és az ettől függetlenül is egyre tere
bélyesedő iratképzés szükségletére nagy tételek
ben papírost vásárló vármegyei adminisztráció 
a kifizetéseknél Keller nevét jegyezte fel.85 Fel
tehető, hogy Keller már 1807 és 1811 között meg
próbálkozott a szerződésbe vétellel. Ebben az 
időszakban a papírmalom bizonyosan virágzott; 
a kereslet nagyobb volt, mint a műhely kapaci
tása. 1809-ben a vármegye intézője felpanaszolta, 
hogy Sólyban nem tudott papírt vásárolni , mert 
már előre „mindent eladtak idegeneknek".8 6 1813 
januárjában a vármegye 10 000 ívet vásárolt, 
melynek ára az évi árenda kétszerese.87 Az ura
dalom évről évre emelte az összeget, s ebben, a 
látható boldogulás mellett, szerepet játszott az 
infláció is. Keller 1814-ben, 58 éves korában meg
halt, özvegye , Jáskovits Marianna (1767—1821) 
fölvállalva a szerződést, hat évig állt a malom 

m 
9. ábra. A sólyi papirmalomrom felmérési rajza (1977) 
Wöller Istvántól', a jelenlegi (1984) állapot jelölésével 
(a sötét szakasz) 
Abb. 9. Vermessungszeichnung der Papiermühle von 
Sóly (1977) von István Wöller, mit der Kennzeichnung 
des gegenwärtigen Zustandes (1984) (der dunkle 
Abschnitt.) 

élén.88 1818—19-ben 800 forintot és 4 akó „ s p i n 
et, levendulaolajat tartozott Szent Mihály-napkor 
letenni.89 Ettől az évtől követhetjük nyomon a 
természetbeni, tehát a kötelező papírbeszolgál
tatást is az apátság, ill. az uradalmi kancellária 
számára, amely ekkor még csupán évi 6 rizsma 
(2700 ív).90 

1820-ban az ezüstpénzt felváltotta a bankjegy 
váltóforint; ,,800 ezüstforint helet 1600 f schein-
ba".91 A személyzetet a korábban már Sólyban 
működő, ausztriai származású papírkészítő mes
ter, Joseph Rittig (Réthig, Rietig) hagyatékából 
fizették ki 1821 májusában.92 Szeptemberben 
újabb haláleset után Keller özvegyének adósság-
és vagyonlajstromát állították össze,93 s ebben 
félkész és kész papirosanyag is szerepelt. Októ
berben készült el Joseph Rittig inventáriuma is, 
amelyben ismét szerepeltek munkaeszközök és 
malomfelszerelési tárgyak.9 4 Rittigről ismert még, 
hogy 1817-ben Lékán volt bérlő, ősztől kezdve 
a magyar Flórián Ignác lett az árendás, aki
nek már 1700 forintot és 10 rizsma (4500 ív) 
papírt kellett letennie.96 Szerződése három évre 
szólt, de két év múlva kérésére 1200 vf or intra 
csökkentették az árendaösszeget.97 A malom
épület és felszerelése ekkor már komoly felújí
tásra szorult, melynek költségeit még a szerző
désben rögzített hányadban sem vállalta az ura
dalom. Flórián panaszos levelei valóságos jere-
miádák, egy megkeseredett és öntudatos iparos 
megrendítő megnyilatkozásai.9 8 A szerződés le
járta előtt kénytelen kezes rokonának, az ösküi 
plébános Ballek Ignácnak átadni az árendátorsá-
got, aki azonos összegért 1823 és 1825 között állt 
helyén.99 

Egy másik forrás szerint Ballek továbbra is 
csak kezes volt.100 

1825-ben nagy ambíciójú mester jelentkezett; 
a német ajkú Gotfrid Attorf (Atdorf), aki hat év
re kötötte le a malmot.101 Neki már 1400 vforin-
tot kellett letenni a 10 rizsma papír mellett.102 

Mint már az igali papírmalom történeténél emlí
tettük, három év múltán felbontotta a szerző
dést,103 és Sólyt odahagyva, az Esterházy-ura-
dalom ajánlatára Igaion kezdett új életet. 
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10. ábra. Saját kezű aláírások a sólyi papírmalomból: 1. Joseph Politzer 2. Marianna Köhlerin 3. Flórián Ignác 4. 
Gaspar Attorf 5. Johannes Haas 6. Joseph Haas 7. Joseph Rootwald 8. Carl Ensberger 9. Tobias Strasner 

Abb. 10. Eigenhändige Unterschriften aus der Papiermühle von Sóly: 1. Joseph Politzer, 2. Marianna Köhlerin, 3. 
Flórián Ignác, 4. Gaspar Attorf, 5. Johannes Haas, 6. Joseph Haas, 7. Joseph Rootwald, 8. Carl Ensberger, 9. Tobias 

Strasner 
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Attorf utódja a holland származású104 Johannes 
Haas („Nyúl János" 1774—1857),105 aki 1828-tól 
1837-ig bérelte folyamatosan a malmot.106 Az in
gyenes papírbeszolgáltatás a következőképp ala
kult: 1828—31-ig évente 3 rizsma finom posta-, 
3 rizsma kis és 4 rizsma nagy kancelláriai papírt 
kötöttek ki.107 A következő három évben az apát
nak 1 rizsma velin-, 6 rizsma finom posta, 3 rizs
ma „közepes, de posta méretű" papírt, az apát
sági konyha számára 2 rizsma kancelláriai, az 
uradalmi kancellária részére 1 rizsma postapapírt 
kötöttek ki.108 Figyelmeztették, hogy „itatóst" 
nem fogadnak el. Ugyanezt a 13 rizsmára emelt 
tételt követelték meg 1837-ig. Részletesen meg
határozták a szerződő papírkészítö kötelességeit 
a malom karbantartásáról1 0 9 A papírbeszolgálta
tással kapcsolatban minőségetalon az a papír 
volt, melyre a szerződést írták.110 1837-től 1840-ig 
a szerződést Haas felesége, Elisabeth Wald írta 
alá.1" (Szokatlan, hogy Johannes Haas helyett 
— még Haas életében — felesége az árendás. 
Erre csak akkor szokott sor kerülni, ha a mester
feleség megözvegyült; i lyenkor az özvegy, ha 
meg akarta tartani a jövedelmet, a malom szak
vezetését az első legényre bízta.) 

1837-ben az árenda összegét, 560 forintot is
mét ezüstpénzben kérték. A papírszolgáltatás 
14 rizsmára emelkedett, mivel az uradalom szá
mára ekkortól már kancelláriai papírt is kellett 
adni.112 

A sólyi papírmalom utolsó ismert mestere Haas 
fia, Joseph volt, aki 1847-ig folyamatosan dol
gozott. Első szerződése két évre szólt, változat
lan feltételekkel."3 A későbbi szerződések nem 
ismertek. A vármegyei közmunkák 1845-ben tör
tént összeírásában szerepel „Nyúl József, ki pa
pírmalmot bír árendában, 3 napos megváltható 
gyalognapszámmal, majorsági hazátlan tele
pes".1 Az apa rendelkezett házbérlettel: a sólyi 
perceptóriumban 1839-ben 1 ezüstforint házáren-
dával; házától 18 nap kézi robottal, árendás föld
jétől 1 és 1/4 nap robottal tartozott ."5 A malom 
működésére vonatkozó utolsó adataink 1847-ből 
származnak. Ekkor a változatlan feltételek mel
lett kötött szerződés már csak egy évre köttetett 
Joseph Haasszal ."6 A papírkészítés valószínűleg 
1851-ben szűnt meg ." 7 1859-ben Csák Gábor ba
latonfüredi polgár ideiglenesen szerződést kötött 
az apátsággal az „elhagyott sólyi papírmalom" 
gabonaőrlővé alakí tásáról ,"8 de a terv nem tel
jesült ."9 A malomrom továbbra is az uradalom 
tulajdonában maradt. Ma a községi tanácsé. 

Az egykori személyzet létszámáról csak szór
ványos adatok vannak. 1821-ben özv. Keller in 
árendátorsága alatt nyolc papírkészítő dolgo
zott:120 

— Flórián Ignác mester, 
— Christian Keverstein (v. Kiserstain) első le

gény, evang., 1790—1822, 
— Carl Keverstein második legény, evang., 

1781—1821, 
- - J a c o b Teitl legény, r. kath., 1763—?, 
— Nikolaus Weber legény, r. kath., 1753— 

1824, 
— Johannes Haas legény, holland, r. kath. (ké

sőbbi árendás, 1823-tól mester), 1774—1857, 

— Joseph Rothwald (v. Rolvald) legény, 
— Csóka János legény, r. kath., 1764—1822. 
Ugyanekkor felsorolták a malomház egyéb 

személyzetét is, akik a papírkészítés dolgozói 
is egyben: 

— Masetti Anna szakács, 
— Szöllősi Antal kocsis, 
— Horváth Éva szolgáló, 
— Vágner Magda „kisebb szolgáló". 
Ekkora (1821-ben 12 fős) személyzetet, közöt

tük nőtlen, beszállott legényeket csak szakács 
konyhájáról lehetett ellátni. A kocsis is a papír
malom munkájában vett részt a nyersanyagok 
és készítmények szállításával. A szolgálók itt 
nem cselédként értendők, hanem a papírkészítés 
dolgozóiként; rendszerint ők végezték a rongy 
feldolgozását: a válogatást, vagdosást, mosást. 

További, más időpontban említett alkalmazot
tak: 

— Matthias Kalavits legény, r. kath. (J. Rittig 
idején, 1818-ban eml.),121 

— Jacob Gayert (v. Geyerl) 1821 és 1825 között 
dolgozott, „öreg",122 

— Leben Mihály legény, 1795 — ? (Flórián I. 
alatt),123 

— Tobias Strassner legény (J. Haas alatt),124 

— Carl Ensberger legény (J. Haas alatt), 
— Thomas Iliig legény, r. kath., ausztriai szárma

zású, 1799—1835,[2i 

— Johannis Berger legény, r. kath., 1788— 
1848.125 

Az 1828-as összeírásban126 G. Attorf mellett 5 
legényt (sodalis) említettek, 1847-ben pedig 
„Sólyban papír-gyár foglalkoztat naponkint 10 
munkást". 

Kilenc személy saját kezű aláírását gyűjtöttük 
fel egykori iratokból, melyeket az alábbi sor
rendben közlünk (11. ábra): 
1. Joseph Politzer (papier Maister Maister),128 

2. Marianna Köhlerin, 
3. Florian Ignatz (Arendator mp),130 

4. Caspar Attorf ÍPapier Maister Maister mp) , 1 " 
5. Johannis Haas, 
6. Josephus Haas,133 

7. Joseph Rootwald,134 

8. Carl Ensberger (Papier gesell),135 

9. Tobias Strasner (Papier gesell).136 

A sólyi papírmalom készítményei közül hatvan 
eltérő vízjelű, típusú és alakú készítményt re
gisztráltunk, ill. ezek további variációit; a meg
ismert sziták szitapárjával vagy deformálódott 
későbbi felhasználásukkal találkozva. (Lásd: füg
gelék, ill. melléklet 44—103.) A papírok szín
vonala meglehetősen közepes, átlagos. Jófor
mán csak a postapapírok emelkednek ki, külö
nösen a két Haas idején. A maga korában mo
dernnek számító dupla velinszitával készített pa
pírt legkorábban Keller idejéből, 1814-től isme
rünk. Az ismert papíralakok szinte teljes skáláját 
produkálta a malom, köztük egy, máshol ismeret
len, extra méretet is; 480 X 410 mm. A min
denütt közönséges típusvízje.lek mellett feltűnően 
szép rajzolatú vízjelekkel is találkozhattunk: pl. 
egy velinpapír „ABBATIA ZIRCZ 1831" kör
feliratos ciszter címerképével (fél lábon állva 
követ tartó daru, mint az éberség szimbóluma 
M.O.R.S. = Morimondus betűkkel); J. Haas ki-
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terjesztett szárnyú glóriás sasvízjelével, vagy 
díszes horgony rajzai val. 

Különféle inventáriumokból, ill. kifizetési meg
hagyásokból az alábbi papírárakat állapítottuk 
meg Sóly készítményeinél: 

Év Típus, ill. anyag Âr/ r izsma 

1816137 kancelláriai, közép 20 f 
1817138 kancelláriai, közép 21 f 

kancelláriai, nagy 22 f 
1820139 posta, finom 20 f 

posta, közönséges 14 f 
1821140 kancelláriai, kisebb 7f 

kancellár iai , n agyobb 11 f 47 xr 
ausdruck (nyomó) 7f 
kék papiros 
(fogalmazó) 6f 
nagy nyomtató 6f 
kis nyomtató 3 f 88 xr 
közép nyomtató 5í 
itatós 3f 2 x r 
banchtecli 
(rongylemez) — f 5 x r /db 
rongy (átlag) 
(bécsi mázsa = 56 kg | 2 fr 30 xr 

1823141 kis nyomtató 
kancell. ,,író" kicsi 
(avatott, enyvezett, 

3 f 

préselt) 8 f 
kancelláriai, nagy 
(préseletlen) 9 f 
posta 
(préseletlen) 10 f 
médián, nagy 10 f 
félanyag (rongypép) 
író? 
(1 rizsmára kalkulált 
érték) 6 f 
félanyag itatóshoz 
(1 rizsmára) 2 f 50 xr 
rongy, kancell. 
papírhoz 5 f/b. mázsa 
rongy, közönséges 3 1/b. mázsa 
rongy, itatóshoz 2 f/b. mázsa 
rongy, vegyes 4 f/b. mázsa 

Az árenda leteltével, új szerződő fellépésekor 
két legény szakértő közreműködésével készültek 
azok a felmérések, melyek alapján kiszolgáltat
ták vagy megváltották az előd által készített 
anyagokat, készítményeket, ill. egy-egy esetben 
a magántulajdonként szereplő kéziszerszámokat, 
merítőszitákat. ,,. . . kérem a legkegyelmesebben 
engedélyezni, hogy saját anyagaimat és rekvizí-
tumaimat (itt: felszereléseimet) elvihessem, hi
szen ezek nélkül nem vagyok képes dolgozni, s 
melyekért én is annakidején előd Uramnak 800 
forintot fizettem, amint az Uraság előtt sem 
ismeretlen".142 — írta Attorf távozási szándéka 
bejelentésekor, 1828-ban. Figyelemre méltó az a 
lajstrom, mely 1821-ben a Keller-hagyaték ösz-
szeírásakor a becsült értékeket is feltüntette:143 

Formának (merítőszitának) való drót 6 tekercs 
1,30 f 
Papiros forma (merítőszita) 20 db 42 f 
Papiros forma, avét 6 db 1,30 f 

Papiros alá való szőr posztó (présnemez) 180 db 
3 f 
Papiros alá való szőr posztó, nagyobb 77 db 3 f 
Presz Techl (présbe való rongylemez) 24 db 2,24 f 
Megmaradott rongy 2 f 30 xr mázsája, 71 mázsa 
Birkaláb enyvfőzéshez 6 f értékben 

A rendszeresen készített malomleltárakban 
megismerhetjük a felszerelés további eszközeit, 
melyek a malommal együtt az uradalom vagyon
tárgyai. A hagyományos papírkészítés eszközei 
közül az alábbiak említése fordult elő e német 
nyelvű inventáriumokban:1 4 4 merítőkádak, 
rongyvágó gép; rongyvágó kések; rosták vas
sodronnyal; sulykoló-, ,gép" vaslapokkal; enyv
tartó faedény; abroncsos enyvezőkád; enyvfőző 
vaskatlan; rongyzúzó mű kádja kőből; nedves
sajtó keményfából, vashevederekkel ; nyolc kö-
lyülyukas fa vájttőke a zúzóműben; kézisulykoló, 
vasalt fából; hollandi őrlőberendezés folytonos 
keverővel; abroncsos fa merítősajtár pépanyag
hoz; meregetőedény (leerbecher) bőrpánt erősí
téssel; vas anyagszállító kocsi; kétserpenyös 
mérleg fa-,,kocsival"; akasztószék (papír szárí
tásakor használt lépcsőzsámoly); papírreszelő; 
mázsamérleg; fektetőpad (merítökádnál); fél- és 
készanyagtároló faszekrények ( = pépszekrény, 
ma anyagszekrény); szivattyú; szivattyús kút 
(vízátemelö); rongymosó masina; présbe való 
filcek. 1821-ben özv. Kellerin hátrahagyott javai
nak kótyavetyéjénél feljegyezték, hogy a fészer
ben állt egy új holländer, melynek kifaragtatása 
és hozattatása ,,50 ftokba" került. A feljegyzések 
nemcsak a papírmalom műszaki színvonalára 
adhatnak értékes adatokat, de olykor a papír
készítők életmódjára, műveltségszintjére is; Az 
írástudó Kellerin, J. Mariann hagyatékában 11 
„fali képet" és 13 kötet könyvet írtak össze. A 
lakásban két teljes garnitúra bútor (az egyik 
keményfából); az egyik szobában zongora (kla-
vér) is állt. A gazdasági felszereléshez tartozott 
egy ,,cseh" kocsi két lóval; hidast és fejőszéket 
is említettek. Kaszálórétjük, kisebb szőlőjük is 
volt. Az özvegy, férje emlékére, valószínűleg 
emlékkeresztet állíttatott; feljegyezték 30 forin
tos tartozását a fehérvári kőfaragóval szemben 
„egy kőkeresztért". '4 5 Úgy tűnik, Joseph Rittig 
sem nélkülözött; legényeit halála után három 
arany-, egy ezüst- és egy tombakóra, két ezüst-
kupakú pipa és egy ezüstpixis eladásából elégí
tették ki fizetségükben.141* Attorfnak 1828-ban 
Sólyban egy ökre és három fiatal igáslova 
volt.147 

Akár Igaion, Sóly papírmalmának léte is egy
re anakronisztikusabbá vált. Nemcsak fejlesz
tésére nem gondolhattak, de piacának megtar
tása is egyre kilátástalanabb lehetett. A 19. szá
zad óriási változásokat hozott a papír előállítá
sának technikai történetében, melyek közül a 
legjelentősebb a végtelenített síkszitás Didot-
papírgép megjelenése volt. A klóros fehérítés 
bevezetése, a rongytisztítás eljárásának és az 
őrlőművek teljesítményének fejlesztése modern 
kémiai, mérnöki tudást és jelentős szabad tőkét 
igényelt. A gyáripar fejlődésével szemben még a 
legkiválóbb készítményekkel büszkélkedhető 
holland papírmalmok sem állhatták a versenyt . 
A Monarchia területén a negyvenes években 
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már közel húsz, ezen belül Magyarországon ki
lenc nagyobb géppapírgyár üzemelt. 

A folyóiratok, könyvek számának és példány
számának ugrásszerű növekedésével, valamint a 
közigazgatási adminisztráció terebélyesedésével 
fellépő mennyiségi papírigény itthon is a gép
papírgyártás térhódítását eredményezte. A még 
meglévő, mintegy hatvan kisebb-nagyobb tra
dicionális papírmalom sorsa megpecsételődött.148 

Több mint egy évszázada szűntek meg kele
pelni Pápa, Igal és Sóly papírmalmai; eltűnt egy 
szín arról a képről, mely a vízimalmok gazdag 

Az alábbiakban az eddig megismert egyes készít
ménytípusok papírleírását adjuk a lista végén kö
vetkező vízjelábrák tábláinak számsorrendjében. Az 
egyes leírásokban a papírmalom, majd a papírkészí
tő neve után a papír műszaki adatai következnek. F 
betűvel jelezzük a kézi merítésű papír kiemelőszitá-
jának 10 mm-es szakaszra eső finomhuzalszámát, 
pl. F 8/10 mm. Az ezekre merőlegesen futó, ún. me
revítőhuzalok jele M, ahol egymástól való távolsá
gukat, ill. összes számukat jelöljük. A szitakeret két 
keskenyebbik éle mentén gyakran egy-egy további 
pótmerevítő borda fut az ívszéllel párhuzamosan, a 
szélső bordát megerősítendő. Ezeknek meglétét 
pluszjellel tüntetjük fel, pl. M 27 mm, 18+2 db. Ha 
az adatgyűjtés során olyan irat szolgált alapul, ahol 
az eredeti merített, tépett ívszéleket nem vágták kö
rül, s így a teljes szitaméret megállapítható, akkor 
ezt a papír méretének közlése előtti ,,ép" szóval je
löljük, majd az így lehetséges papíralaknév meg
határozását adjuk, pl. ép 435 X 340 mm kis koncept. 
A felgyújtott papírok túlnyomó többsége 80—110 
g/m2 súlyú, közepes vastagságú, enyhén sárgás, ru
galmas, átnézetben csomós, felhős készítmény: hely
szűke miatt az ezekről lényegesen eltérő tulajdon
ságokat tüntetjük csak fel. Egy-egy tétel végén az 
irat keletkezésének éve és kiállítási helye, ill. jelen
legi lelőhelyének meghatározása áll. Ha ismertté 
vált az egyes konkrét papír ún. szitapárja, melynél 
csak apró rajzi eltérések, deformációk tapasztalha
tók, a ,,var." jelölést; — szövegében és vízjelrajzá
ban csak lényegében egyező, de eltérő elhelyezke
désű, megformálású, méretű vízjelpárnál a ,,tip.var." 
jelölést alkalmazzuk. A vízjelelemek írott jellemzé
sétől a képi közlés miatt eltekintettünk. A közölt 
vízjelábrák eredeti állásúak. Ha a vízjelelem elhe
lyezkedését külön nem jelöljük, akkor az ívfél 
(konc) közepén értendő. 

PÁPA 
I. 1. Pápa, A. C. = Andreas Clauss — F 9/10 mm; 

M 22—23 mm, 18 db; vágott 410 X 320 mm kispos
ta; 1737 Veszprém. Veszprém Megyei Levéltár 
(VeML) IV. 1. m. 135. 

I. 2. Pápa, А. С — F 12/10 mm; M 24 mm, min. 
12 db; vágott 448 X 360 mm, kis kancelláriai; 1740 
Pozsony. Pápai Helytörténeti Múzeum (PHM) adat
tára 75.96.34. 

I. 3. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 24 mm, 19 + 2 
db; vágott 448 X 360 mm, kis kancelláriai; 1759 Két
tornyúlak. VeML. IV.l.m.204. 

1.4. Pápa, S. R. (feloldatlan) — F 9/10 mm, M 22 
mm, 19 db, vágott 417 X 330 mm, kisposta; 1764 
Borsosgyőr. VeML. XI.602. b.125. 

sorát mutatta; gabonaőrlőket, érctörő és kalló
műveket, fűrészmalmokat és olajütőket — a 
vízerő-hasznosítás számos leleményes formáját. 
Eltűntek Veszprém megyéből a mai Fűzfői Papír
gyár munkásainak ipartörténeti elődei, a fehér-
mívesség egykori kezmuvesmesterei, kiknek 
készítményeire 

,,. . . mindent reá írhatsz, 
Valamint elméddel kigondolni bírhatsz. 

Elmúlt, jelenvaló és következendő, 
Mind megragad rajta, ha ráírod szépen, 

És jó gondviselés alatt tartod épen."149 

I. 5. Pápa, S. R. — F 8/10 mm; M 24 mm, 18 db, 
ép 435 X 340 mm, kis koncept; 1765 Oroszi. VeML. 
IV.l.m.222. 

1.6. Pápa, А. С — F 11/10 mm; M 20—25 mm 
változó. 1765 к. Pápa. PHM.69.686.1., tip.var. 1734 
Pápa. Lelkipásztorok fizetési íve. Dunántúli Refor
mátus Egyházkerületi Levéltár (DREL) l.b.(l). 

II. 7. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 23—25 mm, 
17 db; vágott 424 X 323 mm. 173Ő Kisberseny. 
VeML. IV.l.m.136. 

II. 8. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 22—25 mm, 
18+2 db; ép 440 X 338 mm, kis koncept; tükörállá
sú szita, címerelem ívközépen. 1766 Borsosgyőr. 
VeML. XI.602.b.l27. 

II. 9. Pápa, А. С — F 12/10 mm; M 22—23 mm, 
18+2 db; vágott 408 X 312 mm, kis posta; 1743 Ber-
hida. VeML. IV.l.m.152. 

II. 10. Pápa, А. С — F 12/10 mm; M 22 mm, 18 
db; vágott 403 X 310 mm, kis posta, vízjel csak jobb 
koncon. 1765 Pápa. PHM 75.113.1. 

II. 11. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 23 mm, 18 
db; vágott 408 X 322 mm, kis posta; tükörállású szi
ta. 173S Szentgál. VeML. IV.l.m.138. 

II. 12. Pápa, А. С — F 10/10 mm; 18+2 db; ép 
335 X 416 mm, kis posta; vízjel ívközépen. 1743 
Csajág. VeML. IV.Lm. 149. Tip.var. 1742 III. 4. Pápa 
DREL.l.b.(l) 

III. 13. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 23 mm, min. 
18 db; vágott 318 X 406 mm; vízjel ívközépen. 1747 
Szentbékkálla. Uo. R. K. plébánia (Martikula I. köt). 

III. 14. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 24 mm, 17 
db; vágott 405 X 315 mm kis posta; vj. ívközépen. 
175Ő Balatonfüred. DREL. 

III. 15. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 22 mm, 
18+2 db; vágott 410 X 328 mm, kis posta; vj. ívkö
zépen. 1759 Csetény (v. Szápár). VeML. IV.l.m.203. 

III. 16. Pápa, А. С — F 8/10 mm; M 24 mm. 1761 
Ugod. Uo. Keresztelési Anyakönyv, г. k. plébánia. 

III. 17. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 22—25 mm, 
18 db; kis posta; vágott 318 X 410 mm. vj. ívközé
pen. 1768 Pápa. VeML. XI. 602.6.(3) C43.nr.99 kö
zött. 

III. 18. Pápa, А. С — F 8/10 mm; M 24 mm, 17 
db; ép 420 X 325 mm, 1755, 1756 Pápa. DREL l.b.(4) 

IV. 19. Pápa, А. С — F.PM (FPM feloldatlan) — F 
11/10 mm; M 25 mm, 19 db; vágott 468 X 345 mm, 
félposta; 1734 Pápa. VeML. IV.l.m.27. 

IV. 20. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 23 mm, min. 
19 db; vágott 432 X 330 mm, kis koncept; 1740 Pá
pa. DREL l.b.(l)., var.PHM.75.97.1. 

IV. 21. Pápa, S. R. — F 6/10 mm; M 25 mm, min. 
18 db, vágott 456 X 366 mm, félposta; Nemesszalók. 
VeML. IV.l.m.216. 

IV. 22. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 23 mm; vá-
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gott 317 X 205 mm; vj . ívközépen. 1745 Csákvár. 
PHM 75.101.31. 

IV. 23. Pápa, I. L. (feloldatlan) — F 9/10 mm; M 
24 mm, 18 db; ép 438 X 340 mm, kis koncept; 1748 
(?) Pápa. VeML. XI.602.b.(3) C49.nr.70. 

IV. 24. Pápa, FPW (feloldatlan) — F 8/10 mm; M 
24 mm, 17 db; ép 470 X 363 mm, nagy posta; 1766 
Pápa (Protocollum) VeML. XI.602.b.(4). С.51.П.2. 

V. 25. Pápa, FCP (feloldatlan) — F 7/10 mm; M 
24 mm, 17 db; ép, 430 X 330 mm, kis koncept; kb. 
150 g/m2 ; erősen csomós, kemény. Felhasználási 
helye, ideje ismeretlen. Kiselejtezett iratcsomó-borí-
tó. VeML re,staurátormühely. 

V. 26. Pápa. I. L. — F 10/10 mm; M 25 mm, min. 
19 db; vágott 348 X 230 mm (vágott félívekből il
leszkedő); 1764, Szentantalfa. Sz.antalfai Helv. konf. 
eccl.jkv. DREL. 

V. 27. Pápa, R. (feloldatlan monogram a kereske
dői tisztes 4% haszon jelképével) — F 7/10 mm; M 
25 mm, 18 db; ép 456 X 370 mm, kis kancelláriai: 
1764 Veszprém. VeML. IV.l.m. 219. 

IGAL 
V. 28. Igal. Gotfrid Attorf. F 7/10 mm; M 28 mm, 

19 db; ép 527 X 425 mm, nagy médián. 1831 Veszp
rém. DREL Vp.ref.eccl.m. egyházlátogatási jkv. 13. 
sz., tip.var. 1836 Zirc. VeML. С1722. 

V. 29. Igal, G. A. — F 8/10 mm; M 27 mm, 19 db; 
vágott 530 X 420 mm, médián. 7842 Zirc. VeML. 
XI.602.(6) IV.827. 

V 30. Igal, G. A. — F 8/10 mm; M 28 mm, 18+2 
db; ép 520 X 430 mm, nagy médián; 1837 Zirc. 
VeML. XI.601. VIII.778. 

VI. 31. Igal, G. A. — F 7/10 mm; M 28—30 mm, 
18 db; ép 530 X 440 mm, nagy médián. 1834. DREL. 
Vp. ref.eccl.m. egyházlátogatási jkv. 

VI. 32. Igal, G. A. — F 10/10 mm; M 27 mm, min. 
17 db; vágott 460 X 365 mm, nagy posta; kb. 70 
g/m2,- 1836 Zirc. VeML. XI.601.(3) IV. 151. var. 1835 
Monoszló, DREL.ref.eccl. iratai 

VI. 33. Igal, G. A. — F 8/10 mm; M 31 mm, 16 db; 
ép 483 X 410 mm, nagy posta; enyhén zöldes tónu
sú, kb. 70 g/m 2 ; 1827 Zirc. VeML. XI.601.(4) IV.513., 
var. uo. (10)V 352. 

VI. 34. Igal, G. A. - - F 7/10 mm; M 30—32 mm, 
min. 20 db; vágott 600 X 458 mm, regál; szürkés
fehér, sötét, felhős átnézetű. Tükörállású szita, vj. 
ívközépen. 1835 Előszállás (Fejér m). VeML. XI.601. 
(15)V.909. 

VI. 35. Igal, — F 8/10 mm; M 30 mm, min. 20 db; 
vágott 595 X 450 mm, kis regál; szürkéskék: sötét 
átnézetű, durván csomós, kb. 150 g/m 2 1841. jún. 27. 
Pápa. DREL l.b.(32)80. 

VI. 36. Igal, Leitner, Ignatz. — F 8/10 mm; M 30 
mm, 12+2 db; ép 405 X vágott 250 mm. Kékeszöld 
árnyalatú halványszürke enyvezetlen nyomópapír. 
1837 Veszprém (Currens ny. Sobri és Pap elfogatásá
ra). VeML. V.102.d.l837. 

VI. 37. Igal, I. Leitner — F /M nélk. velinszita; vá
gott 467 X 395 mm. Mencshelyi ref.eccl. irata: ,,N. 
Fodor örzsébet a s z ó n . . . " kezdetű levél. ' /836 
Mencshely. DREL. 

VII. 38. Igal, SAUER-Abraham Sauer bérlő, keres
kedő. F 8/10 mm; M 28 mm, min. 15 db; vágott 
435 X 356 mm, nagy posta; /835 Zirc. VeML. XI. 
601.(3) IV. 42., var. Í835 Mencshely. N. Botskay Ist
ván levele, Mencshelyi ref.eccl. iratai. DREL. 

VII. 39. Igal, — (GRAF N)ICOLAUS (EST)ERHAS 
(P.)P. F/M nélk. velinszita; vágott félív 253 X 400 
mm, médián; 70 g/m 2 körüli kiváló minőségű, fino
man őrölt, fehérített. 1832 Veszprém. VeML. C.2326. 

VII. 40. Igal, — F 8/10 mm; M 28 mm, 18 db. vá
gott 510 X 405 mm; kis médián; 1830 Pápa. PHM. 
63.10.2.34., var. 1833 Pula. VeML. XI.602.b.(4) Pula 
VII.cs.215 

VII. 41. Igal, — GRÓF ESZTERHÁZY KÁROLY 
PÁPA. — F 7/10 mm; M 30 mm, 18+2 db. vágott 
390 X 396 mm. Halvány galambszürke, igen durva, 
nagy rostcsomókkal; tükörállású szita. 1843 Pula. 
VeML. XI.602.b.(4) Pula VII. cs.221.a;b;c, var. ép 
5 2 0 X 4 2 0 mm régészt; 1841 Pápa. DREL l.b.(32) 
61.5. 

SÓLY 
VIII. 42. Ismeretlen papírmalom, Joseph Politzer 

(I. P.; J. P.) pkm. — F 10/10 mm; M 29 mm, (16 db); 
vágott félív 383 X 240 mm, nagy posta; /785 Veszp
rém. VeML ad C l 181. 

VIII. 43. Ismeretlen papírmalom, J. Politzer. — F 
7/10 mm; M 27 mm, 18+ 2 db; ép 453 X 368 mm, 
kis kancelláriai; 1781 Zirc. VeML. С1024. 

(Fenti, VIII . 42. és VIII . 43. sz. papírleírásokat a 
készítő J. Politzer személye miatt vettük fel, aki 
ezeket az 1790 előtt kelt, bizonyosan nem visszakel
tezett iratoknak felhasznált papírokat nem készíthet
te Sólyban. Fenti két készítmény 1790 utáni esetle
ges felhasználása esetén félrevezető lehet a készí
tői név, mivel itt nem sólyi produktumokról van 
szó. 

Itt jegyezzük meg, hogy gyűjtésünk során L. Po
litzer vízjelű papírokkal is találkoztunk, melyeknél 
a keresztnév-rövidítés kétségtelenül nem rontott J 
betű, hanem határozottan, egyértelműen L. pl. 1783, 
VeML С1138; 1798, VeML. XI.601.ad IV.238.; 1824, 
VeML. C.2066. Ezek feloldása eddig nem sikerült.) 

VIII. 44. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 24 mm, min. 
16 db; vágott 380 X ép 355 mm, nyomó, 70 g/m 2 kö
rüli, durván csomós, szürkéssárga, enyvezetlen. 
/795 Veszprém, Currens ny. VeML. V.102.d. 1975/1. 

VIII. 45. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 25—27 mm, 
min. 17 db; vágott 448 X 350 mm. 1798 Szentgál 
(takácscéh artikulusa) VBM.70.709.1. 

VIII. 46. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 26—27 mm. 
ép 384 X 480 mm, kis médián. /795 Mencshely (Pro-
tocullum) Ref. Eccl. iratai. DREL. 

IX. 47. Sóly. J. P. — F 6/10 mm; M 28 mm, 1 8 + 2 
db; vágott 508 X 398 mm, kis médián; szürkésfehér, 
átnézete szürkéssárga, durva csomókkal. 1798 Zirc. 
VeML. XI.601.(4) IV.223. 

IX. 48. Sóly, J. P. F 7/10 mm; 27—28 mm, 
18+2 db; vágott 397 X 512 mm; sötét átnézetű, me
rev, tükörállású szita, kis médián. /796 (Bakony) 
Koppány v. Zirc. VeML. XI.601.(11) V.487. 

IX. 49. Sóly, J. P. — F 8/10 mm; M 27 mm, 18 db; 
vágott 390 X 490 mm kis médián; /797 Mencshely, 
Ref. Eccl. Protocollum. DREL. Var. 1810 Mencshely. 
Uo. 

IX. 50. Sóly, J. P. — F 6/10 mm; M 26 mm, 18 db; 
ép 400 X 500 mm, kis médián; 1801 Köveskál. Ref. 
Eccl. Német Ferenc coratorsága alatt . . . jkv. 24. p. 
DREL. 

IX. 41. Sóly, J. P. — F 8/10 mm; M 28 mm, min. 
17 db; vágott 470 X 375 mm; zöldessárga, felhős át
nézetű, tükörállásban. 1805 Zirc. VeML. XI.601.(4) 
IV. 247. Tip.var. 1805 Zirc. VeML. Uo.(3) IV.26. 

IX. 52. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 26 mm, 19+2 
db; ép 520 X 400 mm, kis médián v. régészt, 80 
g/m 2 1800 Köveskál, Ref. Eccl. Kurátorainak . . . 
lastroma. DREL. 

X. 53. Sóly, J. P. — F 10/10 mm, M 27 mm, 18 db; 
vágott 493 X 394 mm, nagy posta, zöldesfehér, simí
tott, kb. 70 g/m2 . /795 Nagytevel. VeML. XI.601 
(11) ad V. 472., Var. /798 Szentgál, Takács céh Arti-
kulusai borítólapjaként I. Gebhardt sólyi pkm papír
jával összekasírozva: VBM 70.709.1. 

X. 54. Sóly. J. P. — F 8/10 mm; M 27—28 mm, 
18+2 db; vágott 392 X 502 mm, nagy posta; 1798 
Kővágóörs. VeML XI 602.b.(4) vegyes iratanyagá
ban jelz. nélk. 

X. 55. Sóly, J. P.—F 7/10 mm; M 27-28 mm, 19+4 db; 
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ép 560X440 mm, nagy médián; enyhén zöldesszürke, 
igen csomós, kb. 120 g /m 2 tükörállású szita. Ny. űrlap-
pár. 1804 Zirc. VeML XI. 601. (4) 395 és 396 együtt., 
Var. 1805 Zirc. VeML. Uo. (9)V. 246. 
X. 56. Sóly, J. P.—F 8/10 mm; M 28 mm; kb. 60 g /m 2 

nyomópapír; méretrekonstrukció: 495X505 mm. 1812 
Veszprém. RUSZÉK J.: A filozófiának elöljáró Érteke
zése, Számmer-nyomda. Tihanyi Műemléki Könyvtár. 

X. 57. Sóly, Ignatz Gebhardt pkm.—F 8/10 mm; 
M 28 mm, min. 18 db; vágott 462X350 mm, kis kancell. 
Imprimé dúccal nyomott borítópapír, szentgáli takács
céh artikulusai. 1798 Szentgál. VBM 70.709.1. 

X. 58. Sóly, Franz Gebhardt pkm.—F 9/10 mm; M 27 
mm, 1 8 + 2 db; vágott 495X382 mm, nagy posta; Í807 
Zirc. VeML XI. 601. IV. 992. 

XI. 59. Sóly, F. G—F 9/10 mm; M 25 mm, 18+2 db; 
vágott 480X376 mm; 1810 Zirc. VeML XI. 601. IV. 384. 

XI. 60. Sóly, F. G.—F 7/10 mm; M 28 mm, 18+2 db; 
vágott 504X395 mm; Ш 7 Zirc. VeML. XI 601. IV. 976., 
Var. Uo. 1808 Zirc. IV. 342. 

XI. 61. Sóly, F. G.—F; 6/10 mm; M 25-27 mm, 19+2 
db; 130 g/m* körüli kis médián; 1808 Sóly. VeML XI 
601. IV. 342., Var 1814 Zirc. Uo. VIII . 399. 

XI. 62. Sóly, F. G.—F 70/10 mm; M 27-28 mm, 19+2 
db; vágott 390X520 mm, „sólyi" médián; 1813 Mencs-
hely, ifj. Horváth György irata, Ref. Eccl. iratai. DREL. 
Var. 1809 Veszprém, VBM 66.35. 

XI. 63. Sóly, F. G Bár a monogram nem szerepel a 
vízjelen, a címer megformálása tökéletesen egyezik F. 
G más szitáival. — F 8/10 mm; M 29 mm, 18 db; ép 
400X520 mm kis médián; szürkésfehér, lágy, rugalmas. 
Vízjel csak a bal ívfél közepén; jobb konc üres. 1816 
Zirc. VeML XI 601. IV. 380. 

XI. 64. Sóly, F. G.—F 8/10 mm; M 28 mm, 1 9 + 2 db, 
ép 555X490 mm, nagy médián; 1812 Zirc, VeML „Zirci 
Regisztratura" 1. sz. csomó No. 205. 

XII . 65. Sóly, F. G.—F 7/10 mm; M 26 mm, 1 7 + 2 db; 
vágott 425X360 mm, kis kancell. enyvezetlen nyomó
papír; 1813 Veszprém; Vp. Vm N.Közgy. „ÄRR-SZA-
BÄS 1813-dik év re" Számmer-ny., VBM 70.1170.1. 

XII . 66. Sóly, Joseph Rittig.—F 7/10 mm; M 28-30 
mm, min. 17 db; vágott 470X390 mm, nagy posta; 
tükörállású szita; 1817 Zirc. VeML XI 601. (3) ad. IV. 
77. 

XII . 67. Sóly, Ludwig Keller (Köhler)—F 6/10 mm; 
M 27 mm, min. 19 db; vágott, rekonstr. 520X388 mm 
kancell. 1816 Zirc. VeML XI. 601. (3) ad IV. 70. 

XII. 68. Sóly, L. K.—F 7/10 mm; M 27-28 mm, 1 9 + 2 
db; vágott 443X536 mm, nagy médián; 1817 Zirc. 
VeML XI 601./7/V. 60., var. 1819 Zirc. VeML. uo. 
(10)V 350. ép 550X455 mm. 

XII. 69. Sóly, L. K— F 9/10 mm; M 28-29 mm, 18 db; 
ép 520X400 mm, kis médián, tükörállású szita; vízjel 
csak a jobb alsó sarokban. 1812 Zirc. VeML С 1847/a. 
9—12. p. 

XII . 70. Sóly, L. K.—F 8/10 mm; 28 mm, 18 db; 
vágott 510X390 mm, kis médián, 1817 Sóly, VeML 
C.1872 (20) Jobb konc üres. Tip. var. (fordított címer
rajzzal), é.n.—h.n., ált. articulus cikkelyek, VBM 
70.1167.3. 

XIII . 71. Sóly, L. K—F 9/10 mm; M 26 mm, 1 8 + 2 
db; ép 485X390 mm, közép félposta; tükörállású szita; 
1818 Zirc. VeML XI 601. (11)V. 446., var. VeML 
С 1864.(20) 

XIII . 72. Sóly, M. K.=Mar ianna Kellerin, Velinszita, 
vj . a jobb alsó sarokban. Legtöbb készítménypéldány 
kékes-, ill. zöldesfehér árnyalatú, finom, simított, kb. 
70-80 g/m2 ; vágott 470X372 mm, félposta. 1814 Sóly. 
VeML XI 601. VIII . 405., Var., ill. deformált 1820 Zirc. 
VeML С 1865. 

XIII . 73. Sóly, M. K—F 7/10 mm; M 26 mm, 1 6 + 2 
db; ép 435X368 mm, kis kancell. szürkésfehér, 120-140 
g/m2 ; durván csomós, v j . ívközépen, 1819 Előszállás 
(Fejér m.) VeML. XI. 601. (12) ad V. 576., Var. Í825 
Zirc. 370X450 mm, VeML C. 2055 (21) 

XIII . 74. Sóly, M. K.—F 7/10 mm; M 27-29 mm, 
18+2 db; ép 520X405 mm, kis médián; enyhén zöldes
szürke, igen csomós, felhős, tükörállású, címerelem a 
jobb konc közepén, monogram a bal konc alsó sarok
ban. 1820 Zirc. VeML XI. 601. (12)V555., var. V.555/1. 

XIII . 75. Sóly, G. A.=Gotf r ied Attorf.—F 7/10 mm; 
M 30 mm, 16 db; vágott 505X382 mm, kancell. 1816 
Köveskál, ítélet Győrffy Dániel ügyében. Ref. Eccl. 
iratai. DREL. 

XII I . 76. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 29 mm, 17 db; 
ép 500X400 mm, kis médián; tükörállású szita, v j . 
ívközépen. 1823 Köveskál. Nemz. Nagy Sándor kurátor 
sz. lajstroma, Ref. Eccl. iratai, DREL. 

XIV. 77. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 25-28 mm, min. 
19 db; vágott 490X393 mm, kis médián; v j . ívközépen. 
1826 Monoszló. Építési szerződés Klutsch Jakab kő-
vágóörsi építőmesterrel a monoszlói templom tornyára, 
Ref. Eccl. iratai, DREL. 

XIV. 78. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 27-28 mm, 1 8 + 2 
db; vágott 470X385 mm, kis médián; vj . ívközépen; 
zöldesfehér, durván csomós. Í827 Zirc. VeML XI. 601. 
(3) IV. 17. 

XIV. 79. Sóly, G. A.—F 7/10 mm; M 27 mm, min. 19 
db; vágott 490X ép 392 mm, kis médián; 1829 előtt, 
Veszprém. VBM céhtört. iratok között. 

XIV. 80. Sóly, G. A.—F 6/10 mm; M 30-32 mm, 16 
db; vágott 498X400 mm, kis médián; merev, durván 
csomós, sötét átnézetű. Vj. ívközépen. J828 Zirc. VeML. 
XI 601. (12) ad V. 589 

XIV. 81. Sóly, G. A.—F 7/10 mm; M 27-29 mm, 16+2 
db; vágott 492X397 mm, kis médián; v j . ívközépen; 
zöldesfehér, durván csomós. 1830 Lázi (Vp. m.) VeML. 
IV. 1. b. (148) 439. 

XIV. 82. Sóly (kis valószínűséggel Léka), G. A. F 
8/10 mm; M 25-28 mm, 17+2 db; vágott 455X370 mm 
kis félposta; szürke, v j . ívközépen. 1801 Pápa. VeML. 
602. b. (4) Familiarum Fasc. 57., Var. J822 Devecser. ép 
460X380 mm, PHM 63.10.4.28., J826 Zirc. VeML XI. 
601. (3) ad I V 188. 

XIV. 83. Sóly, G A.—F 8/10 mm; M 29-30 mm, min. 
16 db; vágott 463X366 mm, kis félposta; v j . ívközépen. 
1826 Zirc. VeML XI 601. (4/IV. 267.) Var. Í827 Zirc. Uo. 
IV. 188. 

XIV. 84. Sóly, G. A.—F 10/10 mm; M 27 mm, min. 18 
db; vágott 488X388 mm, kis médián; v j . ívközépen. 
1824 Zirc. VeML С 2182., Var. Í828 Nagyvenyim. 
VeML. „Zirci Regisztratura" 2. csomag, ad. 109. 

XV. 85. Sóly, G. A.—F 11/10 mm; M 25-26 mm, min. 
17 db; vágott 350X420 mm, kis kancell. 1823 Tata. 
VeML. XI 602. b.(4) jelzet nélk. 

XV. 86. Sóly, G. A.—F 7/10 mm; M 29 mm, min. 16 
db; vágott 453X363 mm; enyvezetlen nyomópapír, dur
ván csomós, felhős, v j . csak a jobb alsó ívsarokban. 
1829 Veszprém, Vm. közgy. Currens II . 16. VeML. V. 
102. d. 

XV. 87. Sóly, G. A.—F 9/10 mm; M 25-27 mm, 16+2 
db; vágott 424X354 mm, kis kancell. 1829 Zirc. VeML 
С 2200 körül. tip. var. 1832 Zirc. VeML. С 2256. 

XV. 88. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 25 mm, 16+2 db; 
vágott 432X352 mm, kis kancell. 1830 Zirc. VeML. XI. 
601. (3) I I I . 703. var. 1830 Zirc. Uo. (4)IV. 516. 

XVI. 89. Sóly, Ga.A. Velinszita; vágott 426X395 mm. 
J829 Zalaegerszeg. VeML. IV. 1. b. (147) 2423. 

XVI. 90. Sóly, Johannes Haas—F 10/10 mm; M 24 
mm, 1 7 + 2 db; ép 440X365 mm, kis kancell. enyvezet
len nyomópapír. Veszprém, Vm. Közgy. aug. 25. cur
rens. VeML. V 102. d. 

XVI. 91. Sóly, J. H.—F 10/10 mm; M 28-30 mm, 
16+2 db; ép 480X410 mm, extra papíralak; oldalaránya 
1,19. /835 Zirc. Címerrajz tükörállásban. Uo. ad I I I . 
989., Uo. (12)V.587. 

XVI. 92. Sóly, J. H.—F 8/10 mm; M 24-27 mm, 16+2 
db; ép 435X350 mm, kis koncept; Í835 Zirc. VeML 
XI. 601. ad III . 989., var. 1845 Zirc. Uo. IV. 179. 

XVII. 93. Sóly, J. H.—F 9/10 mm; M 28 mm, min. 16 
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db; vágott 435X367 mm, kis kancell. enyhén zöldes
szürke. 1840 Zirc. VeML. XI. 601.(4)IV.435. 

XVII. 94. Sóly, J. H.—F 7/10 mm; M 30 mm, min. 15 
db; vágott 430X375 mm; kékesszürke; v j . ívközépen; 
1841 Zirc. VeML XI 601.(4)IV.426., var. 1841 Zirc. 
vágott 440X375 mm. Uo. IV. 430. és 443. 

XVII. 95. Sóly, J. H.—F 8/10 mm; M 30 mm, min. 15 
db; vágott 428X346 mm, kis kancell. 1847 Zirc. VeML. 
XI. 601. IV. 408. 

XVII. 96. Sóly, — F 8/10 mm, M 27-28 mm, 16+2 db; 
ép 430X365 mm, kis kancell. Enyvezetlen nyomópapír; 
vízjel csak ívközépen lent az ívszélnél. 1834/5 nov. 
15 Statárium ny. currens, Veszprém Vm, VeML. V. 
102. d. 

XVII. 97. Sóly, J. H.—F 9/10 mm; M 31 mm, 1 8 + 2 
db; ép 565X460 mm, nagy médián extra; kékesszürke, 
160 g/m 2 körül. 1837 Zirc. VeML. XI. 601. VIII . 791. 
„Árvapénztár adósai" No. 13. 

VIII . 98. Sóly, —F. 7/10 mm; M 28-30 mm, 17+2 db; 
ép 395X415 mm, kis médián, 1843 Csákány (Zirc). Uo. 
(2) ad II. 966. 
Legkorábbi var. 1808 Sármellyék (Fejér m.), Köves-

kál, Fő u. 60.: Györffy Erzsébet családi levelesládája, 
magántulajdon. Eltérő méretű (szitakeretű), azonos raj
zú pld. ép 500X415 mm. 1834 Szántó. VeML. XI. 601. 
(5) ad IV. 660. Var. „SOLY" felirat nélkül, azonos jobb 
konccal: 1835 Előszállás. VeML. С 2425. 

XVIII . 99. Sóly, — F/10 mm; M 28-30 mm, 17+2 db; 
vágott 492X393 mm, kis médián; 1848 Zirc. VeML. 
XI. 601. (3) III . 643. Var. ép 500X420 mm; 1843 Előszál
lás. Uo. (5) IV. 727. 

XVIII . 100. Sóly, — velinszita tükörállásban. Vágott 
473X413 mm, kis médián. 1834 Zirc. VeML. XI. 601. (3) 
III. 707., Var 1832 Zirc. Uo. (5)IV. 657. 

XVIII . 101. Sóly, —F. 9/10 mm; M 28-30 mm, 14 db; 
vágott 410X325 mm, kis bélyeg; vj . ívközépen. 1839. 
X. 7. Veszprém, Vm. közgy. Tudósítás ny. VBM. 66.66. 

XVIII . 102. Sóly, —F 10/10 mm; M 25-30 mm, 18+2 
db; vágott 513X407 mm, régészt; kiemelkedően egyen
letes, jó minőségű, kb. 70 g/m2 . 1843 Csákány. VeML 
XI. 601. (2) II. 968., Var. 1849 Zirc. ép 517X410 mm. 
Uo. (5JIV.749. Horgonyjel bal konc középen, „SOL" fel
irat jobb konc alsó sarokban. 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 

V ^ IL = Veszprém Megyei Levéltár 
VBM = Veszprémi Bakonyi Múzeum adattára 
PHM = Pápai Helytörténeti Múzeum adattára 
OL = Országos Levéltár 
DREL == Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár, 

Pápa 

1. BOGDÁN István: A magyarországi papíripar törté
nete. Budapest, 1963. (Továbbiakban: MPT) 180., 
206., 215—217. 

2. BOGDÁN I.: Adalék a pápai papírmalom történeté
hez. Papíripar, 1968/4. sz. 138—143. 

3. SZELESTEI N. László: A sólyi papírmalom fel
avatására (1790) írt versek. Papíripar, 1977/2. sz. 
70—71. 

4. BOGDÁN L: Adalék . . . i.m. 138. 
5. BOGDÁN L: A lékai (hámori) papírmalom a 

XVIII . században. Történelmi Szemle, 1960/1. sz. 
46—93. 

6. BOGDÁN L: MPT 170. 
7. BOGNÁR Imre: Pápa településföldrajza. Pápa, 

1943. 
8. BOGDÁN I.: A lékai . . . i.m. 68. 
9. VeML. IV. 1. b. 274/1828. II. 4., IV. 1. b. 542/1826. 

VI. 3. 
10. VeML. IV. 1. b. 384/1826/XII. 4. 
11. Uo. 
12. VeML. IV. 1. b. 542/1826/VI. 3. 
13. VeML. XI. 601. VIII . 327., С 2036. 
14. BOGDÁN: MPT. 235. 
15. VeML. T 562. 
16. VeML. IV. 1. g. bb. VIII . 439. 15. 
17. W. P. Zimmermann rézkarca 1604 k. PHM. 60. 285. 
18. Nyport rézkarca 1686 k. PHM „4" jelzet (az állan

dó kiállításban). 
19. G. Bouttats rézkarca, é.n. Közi. 

GERÖ László—SEDLMAYR János: Pápa. Bp., 1959. 
51. 

20. OL. Eszterházy cs. hitb. lt. Rep. К 40. f. 1. 13. Má
solat, PHM 

21. Conscriptio Arxis Papensis Anno 1694 die 14 de-
cembris (OL) GERÖ—SEDLMAYR id. m. 53. repro
dukció alapján 

22. BOGDÁN L: Adalék . . . i.m. 138. VeML. IV. 1. 
1729. évi jkv. 435. 

23. VeML. XI. 602. b. С 51. 2. Protocollum . . . 122— 
123. 

24. PONGßACZ, Gasparus: Antidotum Universale; 
Descriptio oppidi Papa. 
Tyrnavie, 1733. 189. Közli BOGNÁR I. E.: Pápa 
településföldrajza. Pápa, 1943. 

25. KISS István: A pápai plébánia története. Veszp
rém, 1908. 66. 

26. VeML. Az 1772. évi másolat fordítása dr. Takáts 
Endrétől, kézirat, megjelenés alatt. 

27. ILA Bálint—KOVACSICS József: Veszprém Me
gye Helytörténeti Lexikona. Bp., 1964. 316. 

28. PHM. 75. 105. 15. 
29. OL. P. 1216. С 51. nr. 1. Protocollum Corresponden-

tiarum Domini Papa. l / a . lap (saját fordítás). 
30. OL. uo. 3. lap (saját fordítás). 
31. OL. uo. 237—238. Közi. BOGDÁN: A d a l é k o k . . . 

i. m. 139. 
32. VeML. XI. 602. b. С 53. nr. 24. 
33. BOGDÁN I: MPT 190. 
34. OL. С. 51. nr. 1. Protocollum . . . 56. lap 
35. Uo. 230/a lap 
36. Uo. 235/b lap 
37. OL. С. 51. nr. 3. Protocollum . . . 238/b lap 
38. VeML. XI. 602. b. С 51. nr. 2. Protocollum . . . 

122—123. 

39. Uo. 482—483. 
40. BOGDÁN I: Adalékok . . . i. m. 140. 
41. FÉNYES Elek: Magyar Országnak . . . mostani álla-

potja statisztikai és geográfiai tekintetben. Pest, 
1836. 429. 

42. VeML. T. 252. G. Miller rajza 
43. BOGDÁN: MPT. 206. 
44. BOGDÁN: Adalék . . . i. m. 138. 
45. VeML. IV. 1. b. ad. 1416/1832. V. 27. 
46. MAGDA Pál: Magyar Országnak . . . Statisztikai és 

Geográfiai leírása. Pest. 1813. 88. 
47. FÉNYES E.: Magyarország statisztikája . . . I. köt. 

Pest. 1842. 208. 
48. PHM. 76.76.9. 
49. ILA-KOVACSICS: id. m. 204. 
50. Uo. 204. 
51. Uo. 204., VeML XI. 602. b. C. 51. nr. 2. Proto

collum . . . 456. 
52. VeML. IV. 1. b. 416/1827., ill. Wöller István veszp

rémi malomtörténet-kutató szíves szóbeli közlése. 
53. VeML. IV. 1. b. 1416/1832 május 27. 
54. Uo. 94/1848 (1847. évi hiv. jelentés). 
55. BOGDÁN I: Adalék . . . i. m. 140. 
56. VeML. IV. 1. Vp. Vgye Közgy. jkv. 58. köt. 401., 

57. köt. 670. 
57. FÉNYES E.: Magyar Országnak . . . mostani álla-

potja statisztikai és geográfiai tekintetben. 2. kiad. 
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schreibt er über die Papiermühle, die in der Nach
barschaft von Pápa, auf der Igal-puszta stand. Er 
schreibt ausführlicht über die Papiermühle in Sóly. 

Im Anhang bringt er den Katalog von den Produk
ten der Papiermühlen. 
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DIE PAPIERMÜHLEN BEI PÁPA, 
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VERESS D. CSABA 

A KAL-VÖLGY TÖRTÉNETE 
(I. rész) 

1. A KÁL-VÖLGY TÖRTÉNETE 
A MAGYAR HONFOGLALÁSTÓL 

A TÖRÖK HÁBORÚKIG: 

A német királyság és a morva nagyfejedelem
ség háborúit kihasználva — hol az egyikkel, hol 
a másikkal szövetségre lépve — a magyar (türk) 
törzsek 892 és 896 között megszállták a Kárpát
medence keleti felét, s előnyomultak a Garam és 
a Duna vonaláig. 

896-ban Arnulf német császár — a Fuldai Év
könyvek szerint — „Pannónia védelmét — a Mo
csárvárral (urbs Paludarum, azaz Moosaburg 
vagyis Zalavár) együtt — Brazlaw hercegre bíz
ta."' Arnulf 899-ben bekövetkezett halála után — 
900-ban (ugyancsak a Fuldai Évkönyvek adatai 
szerint) — ,,az avarok, akiket magyaroknak is 
hívnak, végigpusztították egész Itáliát". Vissza
térőben követeket küldtek a bajor herceghez, bé
két kérve (valójában azért, hogy kikémleljék azt 
a vidéket), majd ,,váratlanul . . . igen nagy sereg
gel . . . megrohanták Bajorországot az Enns fo
lyón túl, úgyhogy egy nap alatt 50 mérföldnyi 
területen hosszában-széltében, tűzzel-vassal gyil
kolva és pusztítva, mindent leterítettek". 

Az Ennsen túli Bajorország — azaz a mai 
Ausztria és a Dunántúl — meghódításáért még 
évekre elhúzódtak a harcok. Ezt a területet a ma
gyarok csak 907-re — a bajorokon aratott vég
leges nagy győzelem után — vették véglegesen 
birtokukba. A bajor hercegség szétzúzását követő 
alig fél évszázad alatt a magyarok mintegy negy
venhárom hadjáratot vezettek részben Itália, de 
főleg a német területek felé. A nyugati és dél-

VARPALOTA J j 

e va 
усыпем 

£3 

NAGYVÁZSONY j Л 
О В. FÜRED J j 

TAPOLCA / î \ ' ' / < | Й Р З « 

eAOACSOKY-^ V / - ^ 
KESZTHELY A X «Г V-"-"""̂  

I. ábra. A Kál-völgy földrajzi helyzete 
Abb. 1. Geographische Lage des Kai-Tales 

nyugati irányú hadjáratok évtizedeiben a magyar 
törzsek fokozatosan megszállták a Kárpát-meden
ce nyugati felét, a Dunántúlt is. Az őslakosságot 
leigázó törzsek és nemzetségek elhelyezkedéséről 
nincsenek megbízható korabeli forrásaink. Csak 
évszázadokkal később — feltehetően szóbeli ha
gyományokra támaszkodva — írták meg króni
kásaink a letelepedést. Kálti Márknak a — ma
gyarok tetteiről írott krónikája — a XIV. század 
közepén arról írt, hogy „Vérbulcsú volt a hatodik 
kapitány neve; hír szerint ez a Balaton táján ütöt
te fel sátorfáját".2 Ez nyilvánvaló anakronizmus, 
ugyanis Bulcsú politikai szereplése évtizedekkel 
későbbi. Konsztantinosz Porfirohennetosz bizán
ci császár 948-ban tett róla említést, a következő
ket írva: „Tudnivaló, hogy Teveli (Árpád fiának, 
Tarkacsunak fia) megholt, s az ő fia — barátunk 
— Termacsu, aki a minap jött fel Bulcsúval, Tur-
kia harmadik fejedelmével és horkájával ." Ezt 
követően így folytatta a császár: „Tudnivaló, 
hogy Bulcsú, a horka, Kálinak, a horkának a fia, 
és hogy a Kali tulajdonnév, a horka meg méltó
ság, valamint a jila is, amely nagyobb a horká-
nál" Majd megmagyarázza, hogy a türköknél a 
nép „Első feje az Árpád nemzetségből sorban kö
vetkező fejedelem, és van két másik is, a jila és a 
horka, akik bírói tisztséget viselnek".3 

XIII—XIV. századi krónikáink — melyek is
merhették az ekkor még jelentős szerepet betöltő 
Vérbulcsú nemzetséget („de generatione Wer-
bolchu": 1313)4 — nem tévedtek, mikor a Balaton 
mellé tették ennek a nemzetségnek első szállás
helyét. Csak abban tévedtek, hogy a nemzetség
nek első — honfoglaló — tagja nem Bulcsú volt, 
hanem annak apja: Kál horka. A XII I . században 
író Kézai Simon mester krónikájában tud Bulcsú 
apjáról („nagyatyjáról"), de időben már nem tud
ta szerepét pontosítani, mikor az alábbiakat írta: 
,,A hetedik sereg vezérének Vérbulcsút mondják. 
Ez Zalában, a Balaton körül telepedett meg. Azért 
nevezték pedig Vérbulcsúnak, mert nagyatyját a 
krimhildi csatában a németek megölték, s ezt ő 
biztosan tudván, bosszút akart állni rajtuk, és 
több németet nyárson süttetett meg, és annyira 
kegyetlenkedett velük, hogy némelyeknek úgy 
itta a vérét, mint a bort ."5 Ennek alapján feltéte
lezhető, hogy Vérbulcsú apja („nagyapja"?) — a 
bizánci császár szerint Kali horka — a honfogla
lás vagy az azt követő háborúk során (nem pedig 
a hunok idejére keltezett legendás krimhildi csa
tában) esett el a németek fegyvereitől. 

Mivel gyakori jelenség volt, hogy egyes táj
egységek — vagy éppen települések — az első 
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2. ábra. A Kál-völgy falvai 
Abb. 2. Dörfe im Kai-Tal 

foglalóról kapták elnevezésüket, biztosra vehet
jük, hogy Kál horkának nevét őrzi a Balaton 
északnyugati partvidékén az a 10-12 km hosszú 
és 3-4 km széles völgy. A XIII—XIV. századi ok
levelek minden esetben Kál-völgynek (,,valea 
Kaal") — egy esetben pedig (1377-ben) ,,a zala
megyei Kaal-i vidék"-nek — nevezik ezt a tá j 
egységet. Egyidejűleg a Kál-völgy falvai — az 
egész középkoron át napjainkig — megőrizték a 
Kál megkülönböztető nevet: Köveskál, Szent-
benedekkál, Mindszentkál, ö r ská l , Szentvidkál, 
Kerekikál, Töttöskál, Sóstókál, Kiskál elnevezé
sekben.6 

A honfoglaló és hódító nemzetség központja 
feltehetően az a Káli-földvár volt, amely Mind-
szentkáltól keletre, a Kereki-dombon magasodik 
ki mintegy 30-35 méter magasan a mocsaras kör
nyezetből. Oldalai ma is meredeken emelkednek, 
s csak déli irányból közelíthető meg, ott viszont 
ma is kétszeres sáncolás nyomai figyelhetők 
meg.7 Hogy ez lehetett a nemzetség központja, 
bizonyítja az, hogy ennek a földvárnak a közelé
ben — Mindszentkáltól északra, az ún. Pogány-
dűlőben (sic!) tárták fel 1903-ban Sági János ve
zetésével — a Zala megyében szinte egyedülálló 
— X. századi temető negyvenkilenc sírját. 
Ugyanakkor — 1905-ben — a Szentbékkállától 
keletre levő töttöskáli középkori templomrom 
közelében, szőlőforgatáskor egy X. század végi, 
XI. század eleji lovassír is előkerült. A lovassírt 
— amely nyilvánvalóan még a nemzetség keresz
tény hitre térése előtt került a földbe — egy 
ritka lelet datálta. A sírban egyenes, kétélű — 
német típusú — kardot találtak, melynek marko
latát 10-15 fokkal megdöntve a kardot (a ma
gyar kézhez jobban idomuló) szablyához hasonló 
súlypontúvá tették. Ez a speciális csoportot al
kotó — szablyamarkolatú — kétélű kardtípus az 

eddigi megfigyelések szerint zömmel az ország 
peremvidékeiről került elő. E speciális kardfor
mával Bálint Alajos foglalkozott, s megállapí
totta, hogy nem a szablya és a kard közti formai 
átmenetről van szó, hanem keverékformáról. 
Nem kész — vásárolt vagy zsákmányolt — kar
dokat alakítottak át, hanem a kardokat már eleve 
ebben a formában kovácsolták. A kardok korát a 
kísérő leletmellékletek pontosan meghatározzák 
a X. század végére és a XI. század elejére.9 

Kali horka — Kézai Simon mester krónikája 
szerint — valószínűleg a honfoglalás harcaiban, a 
németekkel vívott csaták valamelyikében esett 
el. A németek okozták vesztét Kali horka fiának, 
a nemzetség legismertebb tagjának: Bulcsúnak 
(vagy Vérbulcsúnak) is. Mindkét korai króni
kánk — Kézainak a XII I . század második felében 
és Kálti Márknak a XIV. század közepén írott 
krónikája — azt írja, hogy Bulcsú 955 júliusában, 
az augsburgnál vívott — a magyarok katasztrofá
lis vereségével végződő — csatában került a né
metek fogságába, akik két kapitánytársával 
együtt bitón kivégezték. Kézai Simon (,,A magya
rok története") szerint: ,,A császár (ti. a szász 
Liudolfing családból való I. Ottó német király, 
akit azonban csak 962-ben koronázott a pápa csá
szárrá; Sz.) . . . a városhoz közel álló (magyar, 
Sz.) csapatot egy-kettőre tönkreverte. Ennek lát
tán Léi és Bulcsú futásban keresett menedéket. 
Hajóra szálltak, s a Dunán lefelé ereszkedtek, 
hogy Magyarországba meneküljenek. A re-
gensburgi átkelőnél azonban foglyul estek, és a 
császárhoz szállították őket. A császár pedig bitó
fára ítélte, s Regensburgban vesztőhelyen végez
tette ki őket." Kálti Márk krónikája is hason
lóan írt: „Fogságba esett Léi és Bulcsú derék ve
zér. Elvitték őket a császár elé . . . S rögtön meg
fogták és Regensburgban felakasztották őket. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ekkor — 
955-ben — Bulcsú már nem volt pogány. Ugyanis 
Bulcsú 948-ban a bizánci császár udvarában meg
keresztelkedett. 

A nemzetség — amely magát a későbbiekben 
Vérbulcsú nemzetségének (1313: ,,de generatione 
Werbolchu") nevezte — feltehetően ellenezte 
Géza fejedelemnek (kb. 972—997) 973-tól — a 
quedlinburgi követjárástól — datálható németba
rát politikáját. Ez érthető a nemzetség szempont
jából, hiszen az előző évek két nagy németor
szági hadjáratának — a 954 márciusában-áprili-
sában, I. Ottó német király ellen lázadó Liudplf 
sváb herceg (aki I. Ottó fia volt!) és Vörös Kon
rád lotharingiai herceg szövetségében Wormsig 
és Cambraiig előnyomuló magyar hadaknak, 
majd a következő — 955 július-augusztusi sze
rencsétlen végű augsburgi — hadjáratnak egyik 
főparancsnoka Bulcsú volt. 

972-ben — II. Ottó trónörökös és Theophanu 
bizánci hercegnő házasságával — egy német— 
bizánci szövetség veszélye alakult ki a magyarok 
ellen. Ez váltotta ki Géza fejedelem a németek 
felé békülékeny politikáját. (Géza fejedelem — 
és vele együtt még ötszáz magyar úr — csak ek
kor, 973 körül keresztelkedett meg a német 
Bruno Sankt Gallen-i szerzetes által.) A 973-tól 
datálható németbarát politika 983-ban megrom
lott; ugyanis 983-ban Géza fejedelem hadai be-
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Abb. 
3. ábra. Sóstókál templomának romjai a XX. század elején (Békefy R. i. m. alapján) 
3. Ruinen der Kirche in Sóstókál am Anfang des XX.-sten Jahrhunderts (sieh: R. Békefy) 

törtek az osztrák őrgrófságba és elfoglalták Melk 
várát. 985-ben I. (Babenbergi) Lipót osztrák őr
gróf visszafoglalta Melket, majd 991-ben II . (Ci
vakodó) Henrik bajor herceg elfoglalta az egész 
bécsi medencét és a magyarokat a Lajta mögé 
szorította vissza. Miután 995. augusztus 28-án II . 
(Civakodó) Henrik bajor herceg meghalt, helyre
állt a békesség, s néhány hónappal később Géza 
fejedelem fia, István (Vajk) herceg feleségül 
vette I I . (Civakodó) Henrik herceg árváját, Gi
zella bajor hercegnőt. Feltehetően ekkor mérge
sedett el először a viszony Géza fejedelem és a 
Vérbulcsú-nemzetség között. Győrffy György vé
leménye szerint Géza fejedelem már ekkor elko
bozta a Vérbulcsú-nemzetségtől a stratégiai fon
tosságú Zalavárat (a hajdani Moosaburgot), s a 
nemzetség szállásterülete körül a besenyő Tomaj 
vezér népét telepíttette.12 A németbarát — és 
nem keresztény! — politika több nagy nemzetsé
get fordított szembe Géza fejedelemmel. Ezt te
tézte, hogy Géza szakított az eddigi trónutódlási 
renddel, s a törvényes Koppány herceg helyett 
(aki Tar Zerind fiaként az Árpád-nemzetség leg
idősebb férfi tagja volt) fiát, Istvánt tette utód
jává. Mikor 997-ben meghalt Géza és érvénybe 
lépett István fejedelemsége, több nagy nemzetség 
fegyvert fogott ellene. A későbbi krónikák ezt az 
összecsapást a keresztény-németbarát, valamint a 
pogány erők közti harcnak igyekeztek beállítani. 
A legkorábbi adatok — a Legenda Minor (1109 
körül) és a Legenda Maior (1077 körül) — még 

nem nevezik meg a lázadás vezérét. Csak a XIV. 
század közepén írt — 1358 körül megjelent — 
Képes Krónikában nevezi meg Kálti Márk a láza
dás vezéreként Koppány herceget. A másfél év
századdal később, 1500 körül író ferences rendi 
Laskai Osváth magyar nyelvű Szent István offi-
ciumában — nem tudni, hogy milyen forrás alap
ján — azt állította, hogy a somogyiak (azaz Kop
pány) mellett a zalaiak is harcoltak Koppány ol
dalán. Ez azt jelentené, hogy a Zalát uraló egyik 
legnagyobb nemzetség — a Vérbulcsú-nemzetség 
— is részt vett az István- fejedelem elleni fegy
veres lázadásban. Van olyan vélemény is — 
Györffy György véleménye —, amely szerint 
maga Koppány is a Kál—Vérbulcsú nemzetség
ből származott volna.13 

A Veszprémnél lezajlott döntő csata után — 
amely Koppány és pártjának teljes vereségével 
végződött — az új királyi hatalom elkobozta a 
lázadó nemzetségek szállásbirtokait. A nemzet
ségi területek — bár a nemzetségek egy része, 
mint pl. maga a Vérbulcsú-nemzetség is tovább 
élt — a királyi hatalom birtokába kerültek. A XI. 
század elejétől a XIV. század közepéig — kb. 350 
esztendeig — a Kál-völgy királyi és királynői 
birtok volt. 

A régészeti feltárások és kutatások azt igazol
ják, hogy a nemzetségi birtoklás időszakában (X. 
század) igen gyér lehetett a honfoglaló magyar
ság lélekszáma a Kál-völgyben, hasonlóan a Bala
ton egész északnyugati (hegyes-völgyes, vize-
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nyös) partvidékéhez. A Balaton északnyugati 
partvidékének a nomád pásztorkodás szempont
jából előnytelen terepviszonyai (meredek oldalú 
hegyek, mély völgyek, vizenyős rétségek) na
gyobb arányú magyar benépesedést nem tettek 
lehetővé. A lakosság számának növekedése csak 
a letelepült életmódot feltételező földműveskultú
rák (szőlőtermelés, gabonatermelés) elterjedésé
vel alakulhatott ki. Az életmódban és a gazdálko
dásban a változás ebben a térségben csak akkor 
bontakozott ki, mikor a királyi hatalom birtoká
ba került.14 

A Kál-völgy betelepítése feltehetően hosszú 
időt vett igénybe; talán már a XI. században 
megkezdődött, de csak a XI I I . századra fejező
dött be. Feltehetően ezzel magyarázható, hogy a 
korai időben — a XII . században — csak Kál fa
lut emlegetik a források. Ez a legkorábbi falu — 
Kál falu — feltehetően azonos azzal a faluval, 
melyet a XII I . század végétől (1291-től) Köves-
kálnak neveztek. A Kál-völgy legkorábbi telepü
lése — Kál (vagy Köveskál) — egy ősi útvonal 
tengelyére települt kezdettől fogva. Ez az út 
(amely ma is használatos a községen keresztül 
kelet—nyugati irányban) ,,hadút" vagy ,,hadi
nagyút" formában szerepelt a XIV. századi okle
velekben. (1316: ,,intra unam viam hathut dic-
tam"; 1320: „intrat ad viam hathuth dictam"; 
1335: ,,ad quandam viam Hadinagoth.") Ez a kö
zépkori „hadiút" Fej érvárról vezetett — Nádasd-
ladány, Berhida, Liter, Szentkirályszabadja, Fel
sőörs, Alsóörs, Füred, Zánkán át — a Kál-völgy-
be. Köveskálon át Gyulakeszibe, s onnét Tapolcá
ra vezetett az az út, amely onnét kétfelé ágazva 
vitt tovább.1 5 

A Kál-völgy többi falva (Szentbenedekkálla, 
Mindszentkálla, Szentvidkála, Boldogasszonyörs 
(Kővágóörs), Kiskál, Töttöskál, Kerekikál, Sásdi-
kál, Alsóukkál) csak a későbbiek folyamán — a 
XII—XIII . század folyamán alakulhattak ki, mert 
valamennyiről csak a XIII . századból valók első 
adataink. (Lásd a XII I . századnál.) 

A királyok és királynők a Kál-völgyet (amely 
független volt a zalai és veszprémi várispánsá
goktól) a királyi udvarnak szolgáló rabszolgákkal 
— részben hadifoglyokkal, részben (talán) a le
igázott őslakókkal (talán avarok, szlávok voltak) 
— az úgynevezett „udvarnokokkal" telepítették 
be. Hasonlóan rabszolga-eredetűek voltak — a 
várszervezethez tartozó királyi népek is — a vár-
szolgák (civilis). Mind a királyi udvar tulajdoná
ban levő „udvarnokok", mind a várszervezethez 
tartozó királyi várszolgák (civilisek) olyannyira 
jogfosztott, elnyomott és alacsony társadalmi 
osztály voltak, hogy még 1222-ben is kijelentet
ték róluk, hogy a papi rendbe sem vehetők fel. 

Megjegyzendő, hogy nemcsak a Kál-völgyben 
és annak falvaiban éltek udvarnokok („udvor-
nicos") és várszolgák („civiles"), hanem a kör
nyéken szinte mindenütt, az egész Balaton-felvi
déken, amely a Dunántúlon (de az országban is) 
a földmüvelés — ezen belül a szőlő- és borterme
lés — egyik legkorábbi bázisa volt. Udvarnokok 
és várszolgák (valamennyien királyi rabszolgák) 
éltek Ábrahámban, Arácson, Díszeiben, Ecséren, 
Egregyen, Füreden, Hegymagason, Herenden, Ké
ken, Kesziben, Kustánban, Lovason, Nivegy-

völgyben, őrsön, Palóznakon, Szepezden, Udvar-
noktomajon, Tótiban, Vászolyban stb. 

A rabszolgai eredetű és státusú udvarnokok 
mellé — nyilvánvalóan azok fékentartására és 
őrizetésre — a királyi hatalom szabad magyarok
ból (vagy a királyi hatalom szolgálatában álló 
idegen eredetű elemekből) álló, ún. várjobbágyo
kat („iobagionis castri" vagy „miles") telepített. 
Ezek a királyi vármegye földjéből — és nem a 
király vagy a királynő magánbirtokából — örö
kös használatra kapott földön gazdálkodtak, ami
nek fejében katonai szolgálatot teljesítettek a ki
rálynak, királynőnek. Ez a szabad, katonáskodó 
osztály alkotta a XII I . századtól a köznemes
séget. 

A rabszolgai státuszú udvarnokok és várszol
gák, valamint a rájuk felügyelő várjobbágyok 
mellett éltek a falvakban az — ugyancsak rab
szolga-eredetű — királyi népek is. Ezeknek elne
vezése „civilis castr i" volt, s valamelyik közeli 
királyi várnak (pl. Zala vagy Veszprém várának) 
szolgáltak. 

A legkorábbi források szerint is a lakosság 
ezen a tájon — mind a rabszolgai udvarnokok, 
várszolgák, királyi népek, de a szabad várjobbá
gyok is — zömében szőlőműveléssel és borter
meléssel foglalkoztak, amely azóta is ezen táj
egység jellemzője. 

A királyi udvarnokok, várszolgák felügyele
tének központjáról nem beszélnek a korabeli for
rások. Talán a — Monoszlótól délre, a ma már 
félig elbányászott — Hegyestetőn épített kora 
Árpád-kori várban lehetett. A hegycsúcs alatt kb. 
15 méterrel — 2,5 méter vastag, habarcsba ra
kott, kőből épült — falgyűrű húzódik még ma is. 
Az erődítmény korára a hegycsúcson és hegyol
dalban talált Árpád-kori cserepekből következ
tetni. 

A Kál-völgy királynői udvarnokai (vincellé
rek) ugyanakkor a királynék nagysegösdi (So
mogy vármegye) ispánságához tartoztak.16 

A Kál-völgyben és környékén már a XII. szá
zadra több várjobbágyi nemzetség jutott jelentős 
magánvagyonhoz. Kezdetben ezek a várjobbágyi 
(később nemesi) családok—nemzetségek adomá
nyoztak bir tokokat a Kál-völgyben az egyháznak. 
Ezek az adományozások voltak az első lépések, 
melyek megtörték a Kál-völgy eredetileg egysé
ges — királyi-királynői — birtokviszonyainak 
képét. Ez az adományozási folyamat — kezdet
ben lassan, majd egyre növekvő formában — a 
XII. század első évtizedeiben indult meg. Az első 
Kál-völgyi adományozás II. István király (1116— 
1131) korában, 1121 körül történt. A várjobbágyi 
eredetű Ogiuz- (más néven Atyusz) nemzetség 
— melynek nemzetségi központja a közeli He-
gyesd várában volt — volt az első adományozó. 
A nemzetségből való Bánd alapított — nemzetsé
gének temetkezőhelyéül — a Kál-völgy észak
nyugati magaslatain, Almádon monostort bencés 
szerzetesek számára. A kolostor 1121 körül ké
szült el. Ezt követően, Bánd fia — apja akaratá
nak megfelelően — nagy bir tokadományokat 
adományozott a Boldogságos Szűz tiszteletére 
szentelt monostornak. A nemzetség a következő 
évtizedekben folyamatosan adományozott a mo
nostornak: 1164-ben Bánd másik fia: Miske fia 
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István, majd 1221-ben Saul comes végrendelke
zett az almádi monostor javára. Az adományozá
sok során konkrétan Kál-völgyi birtokot nem 
adományoztak el, csak a völgy környékéről . 
Azonban valószínűleg az Ogiuz- (Atyusz) nemzet
ség adománya folytán került néhány birtok Kai
ról is a t ihanyi apátság bir tokába a XIII . század 
elején. Káli bir tokadományozásra majd a XI I I . 
század elején került sor (lásd: 1227-ben!).17 

A következő — ugyancsak várjobbágyi csalá
dok által történő — adományozásra 1170 körül 
került sor. Benedek veszprémi ispán végrendele
tében Kálón (valamint Iregen, Zamárdiban és Ká-
lózdon) levő földjeit és népeit a veszprémi Szent 
Mihály egyházra hagyta. Az adománylevelet 
1171-ben datálták. Kereken tíz évvel később, 
1181-ben Folkmár comes (ispán) Henye faluban 
(ez a falu nevének első említése Heney formában) 
hat szőlőt és öt vincellércsaládot hagyományozott 
végrendeletében — és lelke üdvöségéért — a 
bakonybéli apátságra.19 1199-ben a Lőrinte-nem-
zetségből való Joachim vitéz (,,miles", azaz ka
tonáskodó várjobbágy) — örökösök hiányában és 
királyi engedéllyel — Kálón lévő birtokait: négy 
szőlőt, harminc hold szántóföldet, egy vincellér 
háza népet (családot), két háznépe ,,torlót" 
(egyházi szolgálatban álló szolgát) és azok által 
művelt 72 hold szántóföldet hagyta a veszprémi 
Szent Mihály-egyházra.2 0 Az ugyancsak Kálón 
birtokos várjobbágy (nemes) Atyusz-nemzetség-
beli Sal comes (ispán) 1221-ben, majd 1227-ben 
készített végrendeletében Kál faluban öt szőlőt 
és hét ,,szabados" (azaz felszabadított rabszolga) 
családot adományozott a veszprémi Szent Mi-
hály-egyháznak.21 Néhány évvel később — 1237-

ben — ugyanez az Atyusz-nemzetségbeli Sal co
mes Kál faluban Bénától, a zalai vár várszolgájá
tól („Béna de villa Kai, civilis castri de Zala") 
vett 35 bizánci aranyszolidusért egy szőlőt.22 

A Kál-völgy szolgarendű népei, de a szabad 
várjobbágyok is (nemesek) I.(Szent) László ki
rály törvényei szerint kötelesek voltak minden 
terményükből tizedet adni a veszprémi püspök
ségnek. Egy 1240-ből származó adat szerint Kál 
az egyik tizedkerület — ún. „kés" (Kál-kés, 
„cutello de Kai") volt. Bertalan veszprémi püs
pök az ekkor — 1240 júniusában alapított — 
veszprémi Szent Katalin „asszonyszegen" (város
részben) alapított apácakolostor számára — töb
bek között — a káli „késből" ötven köböl bort 
utaltatott ki.*3 

A tizedet (a nemeseknek 1439-ig) minden ter
ményből (gabonából, borból, állatokból) fizetni 
kellett. Szent László törvénye szerint a tizedet 
karácsony napjáig kellett befizetni. Ezt megelő
zően a püspök poroszlója kiment a falvakba, és 
mindenkitől megkérdezte, hogy miből mennyije 
termett. Ha paraszt vagy nemes vallomását el
fogadta, akkor annak alapján mérte ki rá a tize
det (dézsmát). Ha nem fogadta el, meg kellett 
esketni a parasztot vagy nemest a vallomás igaz
ságára. Ha az eskü hamis volt, és ez kiderült, 
akkor nem egy tized, de kilenc részt vettek el 
tőle. Ha valaki hamisan jelentett fel valakit, s az 
kiderült, a bejelentőtől vettek el kilenc részt. A 
püspök poroszlója mellé mindig beosztottak egy 
embert a megyeispán emberei közül. Míg a ga
bonát és bort a lehetőség szerint azonnal behord
ták, az állatokat nem vitték el, csak megjelölték, 
s csak Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) kel-

4. ábra. Szentvidkál templomának romjai Szentbekkálla mellett, a XX. század elején (Békefy R. i. m. alapján) 
Abb. 4. Ruinen der Szentvidkál-Kirche bei Szentbekkálla am Anfang des XX.-sten Jahrhunderts (sieh: R. Békefy) 
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lett behajtani azokat a püspök székhelyére, 
Veszprémbe. A püspöki tizedek egynegyede a 
káptalant illette. 

A tatárjárás 1241 februárjában érintette e tájat 
is, de — források hiányában — az eseményekről 
nem tudunk semmit. 

A tatárjárást követő — királyi parancsra el
rendelt — várépítések érintették a Kál-völgy 
környékét is. A völgy közvetlen közelében, az 
attól nyugatra magasodó Csobánc hegyen (ame
lyen eddig csak a keszi udvarnokoknak voltak 
szőleik) 1255—1272 között épült vár. Építői a 
keszi faluban lakó várjobbágyok (nemesek) vol
tak, köztük elsősorban a Rátót-nemzetségbeli 
Gyulaffy család. A hegyet birtokló keszi királyi 
udvarnokok tiltakoztak a vár építése ellen. Hosz-
szú pereskedés után végül is abban egyeztek 
meg, hogy a Csobánc hegy továbbra is az udvar
nokok birtoka, kivéve a már megkezdett vár 
(kőépület) helyét és a nemesek kezében már 
meglévő szőlőket.24 

A tatárjárás utáni évtizedekben egyre több 
birtok került a Kál-völgyben is a várjobbágyok 
(nemesek) kezébe. A Mindszentkálla és Gyula-
keszi falu közti Bács faluról 1260-ban azt írták, 
hogy az Bácsi Keled nemes (majd lánya: Vázso-
nyi Jánosné) birtoka.25 

A volt várjobbágyi — nemesi — családok 
közti birtokperek, határjárások rendkívül nagy 
jelentőségűek. Ugyanis ezekben az okiratokban 
sorra jelentkeznek a Kál-völgy falvai. 

Míg a XII . század utolsó évtizedeinek vég
rendeleteiből (Benedek és Folkmár ispánok tes
tamentumaiból) még csak az őstelepülés — Kál 
falu (a mai Köveskál) — neve tűnik elő, a XI I I . 
század második felében sorra említik a Kál-völgy 
újabb (?) falvait: Szentbenedekkált (első emlí
tése: 1276), Mindszentekkált (első említése 
ugyancsak: 1276—1277), Boldogasszony-örsöt (a 
későbbi Kővágóörs falut, melynek első említése 
1263-ból való), továbbá a környező ,,falucská
kat": Szentvidkált (első említése ugyancsak: 
1277), Tüttöskált és Jukkái t (első említésük: 
1341), Kerekikált (első említése: az 1333—1334 
évi pápai tizedlajstromok) és végül Sásdikált 
(melynek első említése: 1389). 

A falvak nevei is jelzik, hogy itt tudatosan te
lepített királyi-királynői falvakról van szó. Vala
mennyinek megkülönböztető nevét a falu védő
szentje — az újonnan épült templom védszent-
je — adta meg. Ezekben a falvakban — a XII I . 
század második felében — sorra épültek fel a 
templomok is, melyek zömében ma is megtekint
hetők romos állapotukban. Ezek a kis falusi 
templomok zömében egyhajós, torony nélküli, 
egyenesen záródó szentélyű, terméskőből rakott 
egyszerű épületek voltak; fafödémmel, csak 
szentélyük volt dongaboltozatos (mint szinte 
valamennyi Balaton-vidéki középkori falusi 
templom). Volt tornyos változat is — mint a 
töttöskáli templom —, ahol a templom nyugati 
végén, a hajóba nyíló kegyúri karzat felett emel
kedett a torony.26 

Míg a XII—XIII . századokban a Kál-völgyben 
csak a várjobbágy (nemesi) családok adomá
nyozták el birtokaikat vagy birtokrészeiket, 
elsősorban az egyháznak (a veszprémi egyház

nak: a püspökségnek és káptalannak, illetve 
valamelyik monostornak), a XII I . század máso
dik felében már arra is van példa, hogy a király 
adományoz el Kál-völgyi birtokaiból. Azonban a 
legkorábban nem magánbirtokaikból (udvarnoki 
földjeikből) adományoztak, hanem a veszprémi 
királyi vár birtokaiból. Elsőnek II . Géza (1141— 
1162) adományozott — a bakonybéli Benedek
rendi apátságnak — a veszprémi királyi vár 
„várjobbágyai" által lakott Henye falu határából 
birtokot. Egy 1269-ben lezajlott perben ismét 
Henyét emlegették, amely a veszprémi vár vár
jobbágyainak faluja: ,,iobagio castri Vespremien-
sis de eadem villa Heney pro se et pro aliis 
omnibus iobagionibus et castrensibus eiusdem 
castri de Heney". IV. Béla király a henyei vár
birtok egy újabb részét most Ladomér eszter
gomi érseknek adományozta. Az érsek az ado
mánybirtokok egy jelentős részét továbbadta ro
konainak, akik közül különösen a Monoszlói 
család tett szert egyre nagyobb magánvagyonra. 
1277-ben Monoszlói Mikafia Sault, majd 1292-
ben az előbbi Saul comes fiát, Gergely mestert 
emlegetik, kiemelve, hogy Ladomér esztergomi 
érsek rokonai.27 A XIII . század második felében 
egyre több királyi birtokot adományoztak el az 
uralkodók Kál-völgyi falvaikban. 1272-ben V. 
István király a Kál faluban levő — és egyébként 
a Zala várához tartozó várbirtokot adományozta 
el Thymafia Báldon mesternek, aki zalai vár
jobbágy (nemes) volt, s egyidejűleg a királyi 
udvar jegyzője. 

A királyi adományozások révén néhány nagy
birtok is kibontakozóban volt a Kál-völgy köz
vetlen közelében. Az 1255—1272 között felépült 
Csobánc vára, melyet a keszi várjobbágyok (ne
mesek) — köztük a Rátót nemzetséghez tartozó 
— Gyulaffy család is — építtetett, fokozatosan a 
Gyulaffy család magántulajdonába ment át. 1272-
ben a vár még a keszi és diszeli nemesek közös 
tulajdona volt.29 Két évvel később — 1274-ben — 
V. István király a Keszi faluban lakó királyi 
udvarnokokat összes földjeikkel együtt a Rátót-
nemezetségbeli Balduin fiának, Gyula mesternek 
adományozta vitézi szolgálataiért. (Rövidesen — 
majd 1300-ban — a Csobánc hegyén épített vár 
is a Gyulaffy család magántulajdonába került, s 
ennek a későbbiekben jelentős hatása volt a 
Kál-völgyre is.)30 

Egy 1273-ban lezajlott birtokper alkalmával 
említették meg először Szentbenedekkál (ma 
Szentbékkálla) falu nevét, mely falunak már 
temploma is volt a mai — 1790—1799 között 
újjáépített — templom helyén. A templom körül 
— a szokásoknak megfelelően — temető terült 
el.31 1276-ban IV. László király a Kál-völgyi 
királyi udvarnokok földjeiből a Monoszló mel
letti Sósdi nevű — ekkor ugyan még lakatlan — 
földet, amely két ekealjányi (azaz kb. 250 khold) 
volt Kolynus veszprémi esperesnek és testvérei
nek adományozta. (Kolynus esperes néhány év
vel később — 1283-ban — a nevezett birtokot 
királyi engedéllyel Monoszlói Saul comes fiának, 
Gergely méternek adományozta, aki Ladomér 
esztergomi érsek rokona volt.)32 Valószínűleg 
ezen a birtokon — Köveskál és Kővágóörs kö
zött, egy észak—déli irányú út két oldalán — 
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alakult ki Sósdikál falucska a következő évtize
dekben. A falunak egy — torony nélküli — kis 
temploma is volt (romjai még ma is fellelhetők), 
körülötte temetővel.33 

Az 1276. esztendő egyébként a Kál-völgyi, 
királyi és királynői birtokok rohamos széthul
lásának kezdete. Ugyanis 1272 augusztusától — 
V. István halála és a tízéves korában megkoro
názott IV. László trónra lépése után — megkez
dődött Magyarországon, de elsősorban a Dunán
túlon a bárói pártok véres belháború ja. Első
sorban két család — a Csák és a Kőszegi (vagy 
Henrikfiak) családok — között dúlt a harc, mi
közben a király hol az egyik, hol a másik család 
mellé állott. A harcok 1275 nyarától érték el 
tetőfokukat, mikor is a veszprémi káptalan Kő
szegi Henrik bán harmadik fiát, Pétert válasz
totta meg veszprémi püspökké. A Csák család 
hadai — Csák Péter nádor vezetésével — 1276. 
május vagy június havában haddal támadták meg 
Veszprém várát, s ostrommal elfoglalták, majd 
kegyetlenül elpusztították. A veszprémi kápta
lant rendkívül súlyos anyagi károk érték. Ennek 
kárpótlására IV. László király és Erzsébet király
né sorra adományozta a veszprémi káptalannak 
a Kál-völgyi birtokokat. Már az 1276. évben IV. 
László a veszprémi Szent Mihály-egyháznak 
adományozta a Kál-völgyi királyi udvarnokok 
egyik csoportját, akiket , ,kenyéradóknak" ne
veztek. (,,Populos nostros panisdatores, qui vulgo 
Wdvornici appellantur.") 1276. augusztus 3-án 
írott adománylevelében Erzsébet királyné (IV. 
László anyja, Kun Erzsébet királyné) a Szent-
benedekkálon élő királynői udvarnokvincellérek 
közül az összes családot a veszprémi káptalan
nak adta. (Kivételt képezett Dámján klerikus és 
családja, akik híven szolgálták az özvegy király
nét udvarában.)3 5 Ugyanezen a napon — 1276. 
augusztus 3-án — kiállított adománylevélben, 
IV. László király felesége, Izabella királyné — 
az elpusztított veszprémi egyház újjáépítésére — 
(mint az egyház kegyura) a Balaton melletti 
Kaal-völgy falvaiban — királyi és egyházi né
pekkel keverten élő (intermixtim) és a segesdi 
udvartartásához tartozó (,,ad comitatum seu 
clycium nostrum Segusdiensem") „boradó" ud-
varnokai t (,,populos vinidatorum nostrorum") a 
veszprémi káptalannak adományozta. Nem tar
tozott az adományhoz az az öt pécseli birtok, 
melyet a királyok már előzőleg a veszprém
völgyi Szent Katalin-monostornak adományoz
tak. A királynék adományozását követően, a 
következő esztendőben — 1277-ben — a veszp
rémi káptalan újabb birtokokhoz jutott a Kál-
völgyben. Péter veszprémi püspök ugyanis Min-
denszentekkálon (ma Mindszentkál) lévő — és a 
királytól ismeretlen időben és körülmények kö
zött kapott — birtokait a káptalannak adta. 
(Ezért a káptalan cserébe tizenkilenc háznép 
szőlőművelő vincellért adott a püspöknek azok 
közül, akiket 1217—1222-ben I I . Endre királytól 
kaptak kárpótlásul a veszprémi egyháztól elvett 
és eladott Gizella királyné koronájáért Paloz-
nakon, Vászolyban és Pécselyen.) Egyébként 
ebben — az 1277-ben írott — csereadomány
levélben említették először Mindenszentkálla 
(Mindszentkálla) falut. Az említett adományozás

sal — illetve cserével — egyidejűleg, 1277-ben a 
veszprémi káptalan megszerezte Szentvidkál fa
lut is. Ezt a birtokot egyébként a királyné előző
leg Mikó fia Mikó királynői lovászmesternek 
adományozta, de a káptalan kiderítette, hogy 
jogtalanul, mert a birtok már régebben a kápta
lané volt.38 Az itt először említett Szentvidkál 
falu (amely valószínűleg azonos a későbbiekben 
többször említett Töttöskál faluval) ma már nem 
létezik. Feltehetően Szentbenedekkáltól (ma 
Szentbékkála) északkeletre, az ö reg -hegy déli 
lejtőjén terült el. Ezen a helyen jelenleg csak 
egy nagyobb kőépület romjai találhatók. 

A XII I . század végére — egy 1082. évre da
tált hamis oklevél szerint — a veszprémi Szent 
Mihály-egyháznak csak Kál faluban (ami fel
tehetően azonos a mai Köveskál faluval) három 
eke — kb. 370 khold — szántóföldje, tizenegy 
szőleje, négy rétje, továbbá kilenc telepes 
jobbágy-, öt szolga- és három ,,torló"- (egyházi 
szolga) családja volt.40 

Mivel az 1270-es évek végére egyre kuszál -
tabb birtokviszonyok alakultak ki a — hajdan 
teljesen királyi és királynéi birtokokból álló — 
Kál-völgy falvaiban, meg kellett védeni — az 
adományozásokkal létükben fenyegetett — sza
bad királyi várjobbágyok érdekeit. Ennek egyik 
fennmaradt emléke az az 1277. évben — IV. 
László király által — kiadott oklevél, amely 
országos nemesi rangra emelte Köveskáli András 
fia György (Georgius filius Andrée de Kueskal) 
várjobbágyot. Az oklevél elkülönítette a neve
zett várjobbágy földjeit a köveskáli királyi ud-
varnokokétól (,,a terris Wduornicorum de Kues
kal separaret"), mivel azok a köveskáli udvar
nokokével keverten helyezkedtek el (,,quod cum 
terra dicti Georgii mixtim cum terris Wduorni 
corum existât".) Az oklevél nemcsak a köves
káli királyi udvarnokok földjeitől határolta el 
Köveskáli András fia György birtokait, de a kö
zeli almádi Benedek-rendi kolostor ugyancsak 
itt — keverten elterülő — birtokaitól is. Az apát
ságnak itt 120 ekényi földje volt (,,centum et 
viginti iugera . . . terrarum"), melyből nyolcvan -
ekényit rendszeresen trágyáztak („quorum 
octuaginta sunt fymata"). Ezek közül kétekényi 
(iugerum) a nagy réten van, nyolc pedig azon a 
helyen, melyet „általteleknek" („altholtteluc") 
neveznek; tizenkettő ekényi pedig a „húzótelek
nél" („huzenteluc") van, s az apátságtól a Szent 
Vid egyháza közti út mellett terül el. Nyolc to
vábbi eke föld pedig az említett úttól keletre 
van. Ugyanakkor az apátságnak szőlei vannak a 
Henyéről Tapolcára vezető út („viam per quam 
itur de Heney ad Thapolcha") keleti oldalán. 
Itt az út mellett, a kerek cserjés közelében van 
az apátságnak hatekényi földje, s az út túloldalán 
további három jugerum földje. Az utóbbi három-
ekényi birtokrésztől északra terült el a neve
zett György háromekényi (iugerum) szőleje, 
amely keleti irányba terjedt ki. Ettől a szőlő
től keletre ismét az apátság háromekényi (iu
gerum) szőleje helyezkedett el, a Henye felé 
vezető úttól délre. („Viam ex meridie qua itur ad 
Heney.") Ugyancsak ettől az úttól délre van még 
az apátságnak négyekényi (iugerumnyi) birtoka, 
mely helyet „Kövesteleknek" (Kuesteluc") ne-
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veznek. Ettől a birtoktól továbbra keletre újabb 
hétekényi (iugerum) birtoka van az apátságnak, 
melyet „Tóaljának" (thodalya") neveznek. Ez
után újabb hétekényi (iugerum) birtoka van az 
apátságnak, mely helyet , ,Mélytónak" (,,mieltu") 
neveznek, s amely a Henye felöl folyó patakig 
(Ágasberek patak ? Sz.) terjed. A patakon műkö
dik Köveskáli András fia Györgynek egy malma, 
illetve a patakon túl terül el a nevezett György 
negyveniugerumnyi erdeje, valamint négyiu-
gerumnyi kaszálója, melyet , ,Csordáskútnak" 
(,,tsurdaskuta") neveznek. Az említett György 
erdejétől délre, az apátságnak további három-
jugerumnyi birtoka terül el. Köveskáli András 
fia Györgynek van további két iugerum birtoka 
a Szent Vid egyháza közelében (talán a Szent-
békkállától ÉK-re fekvő Szentvidkál templomáról 
van szó, Sz.), továbbá van még négyiugerumnyi 
szőleje a ,,Mezőmálnak" („mezewmal") nevezett 
helyen, s hat iugerum kaszálója a „Húzóhegy-
nél" (,,huzevhyg."). Az említett György birtokai 
felett terülnek el a káli (,,de Kai") nemesek és 
nemtelenek marhalegelői, melyeket — mint az 
eddig is szokásban volt — a falu népe továbbra 
is szabadon használ.41 (Egyes vélemények sze
rint Köveskáli András fia Györgytől származik a 
XVI. századtól először említett Györffy család, 
amely a Kál-völgy egyik — mai napig is — leg
elterjedtebb családja.) 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Kál-völgy észak
nyugati peremterületén — az 1121-ben felszen
telt almádi Benedek-rendi monostor mellett — a 
XIII . század második felében, Henyétől északra 
(egy észak—déli irányú dombon), a Magyal-
tetőnek nevezett magaslaton épült a Szent Margit 
tiszteletére szentelt pálos rendi kolostor is. Ala
pításának pontos ideje ismeretlen. Az épület ma
radványait a Dobogó-patak már elmosta, nap
jainkban már csak néhány alapfalmaradványa 
látszik.42 (A kolostor első említése egyébként 
csak 1365-ből való.) 

A kusza birtokviszonyokat fokozta, hogy az 
eddig egységes veszprémi Szent Mihály egyháza 
a XIII . század végére kettévált a veszprémi püs
pökségre és a veszprémi káptalanra, melyek 
birtokaikat is igyekeztek elkülöníteni. Ennek 
első adata 1290. május 11-ről való. Ebben Erzsé
bet királyné — Benedek, veszprémi püspök 
külön kérésére — megerősítette Izabella király
né 1276. augusztus 3-án kelt adomány levelét 
(mivel az oklevél pecsétje időközben megsérült). 
A püspök arra kér te a királynét, hogy az újra 
íratott oklevélből hagyják ki az ,,ad usum tarnen 
capituli" szavakat, mely szerint az adomány ki
zárólag a veszprémi káptalan javára történt. 
A királyné kiadta a módosított oklevelet, melyet 
1295-ben III . András király is megerősített. (Az 
újra írt oklevelet utólag még megerősítette I. 
Károly Róbert király is 1314. január 9-én, majd 
1323. június 26-án kiadott oklevelében.)4 ' 

A Kál-völgyben egyre nagyobb birtokokkal 
rendelkező veszprémi püspökség igyekezett bir
tokain olyan katonáskodó egyházi nemesi osz
tályt kialakítani, amely adott esetben az egyház 
és a birtokok katonai, fegyveres védelmét is el
látja. Ennek első ismert esete: 1291. október 
18-án Benedek veszprémi püspök — a püspökség 

köveskáli birtokán (ez az első konkrét említése a 
püspökség köveskáli birtokainak!) — Miklós 
egyházi jobbágy fiait: Mártont, Illést és Márkot 
az egyházi harcoló nemes jobbágyok (,,in nume-
rum nobilium iobagionum exercituantium") sorá
ba emelte, s megerősítette őket köveskáli telkük 
birtokában. (Az okiratot 1377. május 10-én 
László, veszprémi püspök a nevezett család kéré
sére — Lukács fiainak: Jánosnak és Andrásnak 
— új oklevélben átirattá.)44 A következő évben 
— 1292-ben — a püspök további huszonegy job
bágyát emelte fel a hadakozó egyházi nemesek 
sorába.45 

Annak ellenére, hogy a Kál-völgyben egyre 
nagyobb birtokok kerültek a veszprémi püspök
ség és a káptalan tulajdonába, jelentős volt még 
a királyi és királynői birtokok, sőt a más nemzet
ségek birtokában levő földek száma. Az 1296. 
évben az Atyusz-nemzetség (melynek a közeli 
Hegyesd vára volt nemzetségi központjuk) több 
Kál-völgyi birtokát eladta. Az Atyusz-nemzetség-
beli Csaba comes és fivére Bánd mester 1296-ban 
— a Sásdikál, Kerekikál és Tüttöskál között fek
vő — ötveniugerumnyi szentvidkáli ősi birtokuk
ból húsziugerumnyi földet és két szőlőt eladtak 
rokonuknak, Monoszlói Gergely mesternek.46 

Ebben az adásvételi szerződésben említették elő
ször Kerekikál falut, amely a Kereki-domb (rajta a 
Káli földvárral) északkeleti tövében feküdt. 
Ugyancsak elsőnek tettek név szerinti említést 
Tüttöskálról, amely Szentbenedekkáltól (ma 
Szentbékkálla) kelet—északkeletre, a mai Tüt-
tösi-dűlőben feküdt. A falu középkori templomá
nak romjai ma is állnak (állítólag 1876-ban még 
miséztek a templomban) az ö reg-hegy déli nyúl
ványán, a Töttösi- vagy Töltési-dűlőben. A rom 
körüli temető maradványai még napjainkban is 
észlelhetők.47 

A XIII—XIV. század fordulóján újra elszaba
dultak a feudális anarchia erői az országban és a 
Kál-völgyében is. A veszprémi püspök azzal vá
dolta be 1300-ban I I I . Endre királynál Jüle ispán 
fiát, Demeter mestert, hogy ő és fegyveresei 
pusztították el a püspökség birtokaihoz tartozó 
Kál falut (valamint Berend, Fájsz, Vámos és 
Deáki falukat). Demeter mester elismerte a vádat, 
egy kivétellel. Azt állította — és állítását Csaba, 
Csobánc várának várnagya (castellánusa) is iga
zolta —, hogy Kál falut Tihany várának várnagya: 
Tapolcai Lőrinc fia Lőrinc dúlta fel fegyveres 
szolgáival.48 A zavargások során számos püspöki 
alattvaló fordult szembe földesurával, a veszpré
mi püspökkel. Egy 1304. január 12-én lezajlott 
per szerint a Kaal-beli Gurke fiai Kálmán és Pé
ter fia István megjelentek — a veszprémi püspök 
és a káptalan képviselője — János mester előtt. 
Miután János mester tudtukra adta, hogy a 
veszprémi püspök megbocsátotta nekik az ellene 
tett sértéseiket és visszafogadta őket kegyeibe, a 
két vádlott eskü alatt kijelentette, hogy ha bár
melyikük is valaha szembeszegül újra a püspök
kel vagy annak megbízottjával, illetve, ha újra 
lázadást vagy zavart szít a püspök jobbágyai kö
zött, úgy minden újabb perbe hívás nélkül, min
den bírói eljárás mellőzésével vessze el vagyo
nát, amely szálljon a püspökre.49 
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A zavargásokat maga a királyi hatalom is igye
kezett kihasználni, s 1320 körül I. Károly Róbert 
király megkísérelte, hogy a sok esetben jogtala
nul lefoglalt, vagy a tékozló királyi kegy által 
elherdált királyi és királynői bir tokokat vissza
vegye. Többek között a király visszafoglalta a 
veszprémi káptalantól Szentvidkál falut és birto
kot. Egyidejűleg a Kál-völgy királyi és királynői 
udvarnokait és szabad várjobbágyait a Fejér me
gyei Csókakő várának várnagyára, Péter fia Ta
más mesterre bízta. A királyi politikát kihasznál
va, tizenkét mindszentkáli lakos is megtagadta, 
hogy ők a veszprémi káptalan hűbéresei. Isme
retlen okok miatt a királyi hatalom hátrált meg, 
s 1323-ban a király visszaadta Szentvidkált a káp
talannak, s parancsot adott, hogy újra iktassák a 
veszprémi püspökség és káptalan bir tokába 
Mindszentkál falut, mert azt ,,a közeli zavaros 
időkben idegenek attól erőszakkal elfoglalták". 
1324. május 8-án Lampert mester országbíró és 
csanádi ispán bírói széke elé idézte a zendülő 
mindszentkáliakat (de villa Omnium Sanctorum 
Kaal) és káliakat. Ezek voltak: Bud fia Onthus, 
Luchasius fia Miklós, Adorján fia József, Lőrinc 
fia Miklós, Tamás fia Pál, Maurit ius fia Mihály, 
Bertalan fia Márton, Bálint fia András, Pál fia 
Mihály, Roma fia Márkus, Mykola fia Márton és 
Mátyás fia János. A veszprémi káptalan nevében 
István banyai plébános és veszprémi kanonok 
képviselte a vádat. Kijelentette a bírói szék előtt, 
hogy a megjelentek valamennyien a veszprémi 
egyháztól függő személyek (,,ipsos conditiona-
rios . . . ecclesie Wespremiensis indicasset"). A 
per végén Bud fia Onthus és Pál fia Miklós — a 
maguk és társaik nevében — elismerték, hogy 
valóban a veszprémi egyháztól függő személyek 
(,,se esse conditionarios.. ecclesie Wespremiensis 
et eomodo ad ipsam ecclesiam pertinere confessi 
sunt"). A pert 1324. szeptember 15-én a király 
zárta le azzal, hogy — János mester veszprémi 
prépost és királynéi alkancellár kérésére —, 
hogy utasította a fehérvári káptalant, hogy küld
jön ki elfogulatlan biztosokat, akik Myske ispán 
vagy Örsi Mátyás fia Mihály kíséretében újra a 
veszprémi káptalan birtokába iktatják be Mind
szentkál falut.50 Az újra beiktatás 1324. október 
23-án Lőrinc mester kanonoknak és kíséretének, 
valamint a szomszédos és határos bir tokosoknak 
jelenlétében — és Myske ispán vezetése alatt — 
végbement.51 A pert követően újra a veszprémi 
káptalan tartotta szilárdan birtokában a követ
kező Kál-völgyi falukat és bir tokokat: Kiskál 
(Gyulakeszi közelében), Mindszentkál, Szentvid-
kál.52 

A veszprémi káptalan és püspökség győzelmét 
követően I. Károly Róbert király csak annyit te
hetett, hogy a még kétségtelenül szabad vár
jobbágycsaládokat szabadságukban megerősíti , 
illetve az országos nemesek közé soroltatja. En
nek érdekében 1332-ben utasította a t ihanyi és 
zalai konventeket, hogy vizsgálják meg az alábbi 
köveskáli nemesek (,,nobilium de Kueskal") iga
zát, s azt erősítsék meg oklevélben. A vizsgálat 
az alábbi köveskáli nemesek jogait erősítette 
meg: Gergely fiai Pál és István, valamint alábbi 
rokonaik: György fiai: Pál és István, Moysa fia 
József; Wasard fia János, Péter fiai Miklós és 

János, András fia Domonkos, István fiai Fábián 
és Budur, valamint István testvére Pető (Pethew), 
Jóba fiai Balázs és István, Jakab fia Péter, Balázs 
(Balasey) fiai János és Pete, Wosor fia Benedek, 
Tódor fiai János, Mihály és Péter, Pál fiai Miklós 
és Domonkos, Tamás fia László és Márkus fia Bu-
dow (összesen 39 személy).53 Feltehetően ekkor 
történt, hogy a köveskáli nemesek egy része — 
tizenhárom család —, akik ősi nemeseknek tar
tották magukat (,,se veros nobiles ab eorum pre-
decessoribus fore et fuisse nommassent") , s mi
után — feltehetően a püspökség ezt nem ismerte 
el — elvonultak a faluból. Külön helyen teleped
tek le, templomot építettek és falujukat Jukkái 
nak nevezték el.54 A falu a hajdani Sásdi nevű — 
a XII I . század második felében még lakatlan ki
rályi udvarnokföld volt. A település Köveskáltól 
délnyugatra épült fel, a mai Sásdi-rét északi szé
lén. 

A királyi hatalom igyekezett a szabad vár
jobbágyság (most már nemesség) birtokait ponto
san körülhatárolni és megvédeni az egyre mo
hóbb egyházi nagybir tokok — a veszprémi püs
pökség és káptalan — ellen. Ezért 1338-ban I. Ká
roly Róbert király utasította Bedé királyi apró-
dot, hogy pontosan határolja el a szentbenedek
káli nemeseknek — Gerolth fiainak Fintának, 
Miklósnak , Jánosnak; János fiának Tamásnak, 
valamint Chuda fiainak Henchnek és Jánosnak — 
birtokrészeit, s azokat birtokaikba iktassa be. (A 
beiktatóokmányt Pál országbíró 1346. március 
17-én felújította és újra átíratta.)55 A következő 
— 1339. — esztendőben I. Károly Róbert király 
oklevéllel igazolta, hogy az alább felsorolt szent-
benedekkáliak „emberemlékezetet meghaladó 
idők óta nemesek, s az említett bir tokon levő bir
tokrészeiket a valódi nemesek jogán birtokol
ják": Sebestyén fia Miklós, Simon fia Péter, San-
dur fia Salamon, Tama fia Mátyás és Domokos 
fia Miklós, továbbá a Kerekikál faluba való Ta
más, Benedek fia Csépán, Jakab fia Miklós, Péter 
fia Lőrinc, Árpa fia Mátyás, Bench fia Mikola, s a 
felsoroltaknak valamennyi szentbenedekkáli, ke-
rekikáli és töttöskáli rokonai. (Ezt az okmányt is 
átirattá 1346. március 17-én Pál országbíró.)56 

A veszprémi püspökség és káptalan egyre erő
szakosabb birtokszerző politikája miatt igyeke
zett megválni Kál-völgyi birtokaitól. A XIV. szá
zad középső évtizedeiben — pontos időpont isme
retlen — Rátóti János sásdikáli birtokát — egy 
malommal az Egregy vizén és egy köveskáli 
jobbágytelkével együtt — elcserélte az almádi 
apátsággal egy Keszi faluban levő birtokáért.5 7 

Ehhez hasonlóan — 1338-ban — a bakonybéli 
benedekrendi apátság is henyei birtokrészét évi 
négy márka bérért átadta Miskei Kontra Antal
nak.58 

A Kál-völgyi falvak egyházi vonatkozásban a 
veszprémi püspökség zalai főesperességének vol
tak alárendelve. A főesperességek alárendeltsé
gében voltak az alesperességek: Kált két alka
lommal említették, mint alesperességet: 1335-ben 
Benedek, 1357-ben Balázs volt a káli alesperes.5 9 

A Káli-völgyi falvak egyházi viszonyaira — és 
ezen belül gazdasági helyzetükre — értékes ada
tokat tartalmaznak az 1333—1335. évi pápai ti
zedlajstromok: 
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Szentbenedekkál (ma Szentbékkálla): papja Já
nos, aki 1333-ban 50 kisdénárt, majd 40 széles és 
5 kisdénárt, s végül 60 széles dénárt fizetett be 
pápai tizedbe; 

Mindszentkál: papja János nevű, aki 1333-ban 
20 széles dénárt, majd 42 kis- és 10 széles dénárt 
fizetett; 

Kerekikál: papja Balázs nevű, aki minden eset
ben 30—30 széles dénárt fizetett; 

Szentvidkál: papja Benedek nevű, aki minden 
esetben 51 széles és 54 kisdénárt fizetett.60 

Monoszló: papja Miklós nevezetű, s minden 
esetben 30—30 kisdénárt fizetett. 

Nem szerepel a tizedlajstromban Sóstókál (Sás-
dikál, Alsóukkál, Jukkái) , melyet az elvándorolt 
köveskáli nemesek csak 1340 körül építettek fel 
templommal együtt. A templom romjai Köves-
káltól délre, a mai Sóstó-pusztán még ma is lát
hatóak. A templom körül temető volt. A falu 
nyomai ma is jól láthatók (különösen egy kőből 
épült udvarház romjai a templomtól délre), egy 
— a volt falun átvezető É—D-i irányú — úttal 
együtt. Nem szerepel a tizedlajstromban Töttös-
kál, — feltehetően ma is látható templomával 
együtt — csak később épült fel. Végül nem sze
repel Köveskál sem, amelynek plébániája a fe
hérvári káptalanhoz tartozott. (Papját is csak 
1426-ban, templomát pedig 1495-ben említették 
először.) 

1341 áprilisában a Kál-völgy még királyi kézen 
levő birtokai is a veszprémi egyházra szálltak; 
kivéve az igazolt nemesek birtokait. Ugyanis I. 
Károly Róbert király, hogy megszerezze a veszp
rémi püspökségtől Tátika várát, hajlandó volt 
Köveskál, Szentbenedekkál és Mindszentkál fa
lukban (,,villa Kueskaal, Kaal Sancti Benedicti, 
Kaal Omnium Sanctorum") és a körülöttük levő 
falvacskákban (,,in villulis") élő királyi és király
néi népeket (boradó szolgálónépeket és udvarno-
kokat: „conditionarios vinidatores ac uduarni-
cos") földestől és birtokostól átadni a veszprémi 
püspökségnek és káptalannak. Az 1341. ápril is 
15-i tárgyaláson megállapodtak abban, hogy 
Meskó veszprémi püspök — káptalanjának hoz
zájárulásával — készségesen engedelmeskedik a 
királyi kívánságnak. Viszont a király is kijelen
tette, hogy mivel Veszprém királynéi koronázó-
hely, csak egyenértékű és méltányos cserét óhajt. 
Az előkészületekre a király megbízottja, Péter fia 
Tamás mester liptói ispán és csókakői várnagy, 
valamint a fehérvári káptalan kapott utasítást. 
Feladatuk volt, hogy sorra járva az elcserélendő 
birtokokat, a szomszéd és határos földesurak se
gítségével állapítsák meg a birtokok régi hatá
rait, becsüljék fel a birtokok értékét, s írják ösz-
sze az adományozásból kimaradó valódi nemese
ket. A nemességet bemondásra ne fogadják el. 
Akik esetleg azt mondják, hogy okleveleik bi
zonysága szerint szabadok vagy felszabadítottak 
vagy nemesek, azoknak hagyják meg, hogy ok
leveleikkel jelenkezzenek a királyi udvarnál.61 

1341. április 22-én a bizottság — Péter fia Ta
más mester királyi biztos, Péter mester éneklő
kanonok a fehérvári káptalan részéről, valamint 
a veszprémi Meskó püspök és számos veszprémi 
kanonok — megjelent a Kál-völgyében. Miköz
ben körüljárták az elcserélendő birtokokat, né

hány mindszentkáli embert leszámítva — akik 
nem tagadták, hogy királyi jobbágyok (,,quise 
iobagiones regales fore non denegassent") — a 
többiek: a Kaal-völgyi népek — a köveskáliak, a 
szentbenedekkáliak, a mindszentkáliak és a kere-
kikáliak — általában nemeseknek vallották ma
gukat (,,se generaliter nobiles esse affirmas
sent"). A bizottság meghallgatta őket, majd ápri
lis 24-én Tátika várába mentek, hogy megtekint
sék a várat — annak alsó és felső erődítményeit 
—, s körülhatárolják a vár birtokait. Távozásuk
kor meghagyták, hogy mire visszatérnek, a ma
gukat nemeseknek vallók szerezzék be azt iga
zoló okmányaikat. A bizottság 1341. április 28-án 
tért vissza Kál-völgyébe, ahol megkezdték a ne
mesek igazoltatását. A vizsgálat az alábbi ered
ményekkel járt: Kaal faluban: két ősi nemes la
kott négy telekkel (,,primitus predecessoribus . . . 
nobiles veros") . 

Köveskálon (,,Kueskal"): tizenhárom nemes la
kott nyolc curiában (udvarházban), akikről ki
derült, hogy valamennyien a néhai Tamás eszter
gomi érsek rokonai, s ezért meghagyták őket 
szabadságukban és bir tokukon (,,in nobilitatis li
bertate reliquissent"). Ugyanitt Köveskálon még 
hatan azt állították, hogy oklevéllel nemesítettek 
(,,se instrumentaliter nobilitatos"), hárman pedig, 
hogy saját szerzett földjük van („quasdam terre 
particulas comparatas se habere") . 

Szentbenedekkálon: huszonhármán vallották 
magukat királyi birtokon élő királyi jobbágyok
nak („iobagiones regales et in terris regalibus 
commorantes"), és t izenketten oklevéllel neme-
sítettnek. 

Mindszentkálon: huszonegyen vallották magu
kat kiráyi birtokon élő királyi jobbágynak, és 
hárman oklevéllel nemesítettnek. 

Kerekikálon (,,Kereky-Kaal"): — amelyet fa
lucskának (,,villula") mond az összeírás — tizen
öten vallották magukat királyi birtokon élő kirá
lyi jobbágynak. 

Töttöskál (,,in villula Tuteuskaal"): kilencen 
vallották magukat királyi birtokon élő királyi 
jobbágynak. 

Kővágóörsön (,,Wrs"): (amely ugyanazon 
völgyben fekszik) tizenkilencen vallották magu
kat valódi nemes várjobbágyoknak (,,veros nobi
les castrenses iobagiones"), öten nevezték magu
kat udvarnoknak (,,quinque homines uduarnica
les"), akik közül ketten azt állították, hogy ok
levéllel nemesítettek. 

Jukkaal : tizenhárom család — a közelmúltban 
települtek ide Köveskálból és építettek maguk
nak templomot —, s valamennyien ősi nemesek
nem tartják magukat (,,se veros nobiles ab eorum 
predecessoribus fore et fuisse nommassent"). 

A bizottság a Szentbenedekkálon, Mindszent
kálon, Kerekikálon és Töttöskálon élő (összesen 
68 család) volt királyi földön élő királyi jobbágy 
— a továbbiakban a veszprémi püspökség és káp
talan jobbágyai — élére Péter fia Tamás királyi 
biztos és Meskó veszprémi püspök György kano
nokot és Csépi Miklóst (Péter fia Tamás mester 
familiárisát) tették meg elöljáróknak. 

A magukat nemeseknek vallók arra kaptak pa
rancsot, hogy ezt igazoló okleveleikkel június 
3-ra jelentkezzenek a király előtt. Ugyancsak 
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június 3-ra idézték király elé azokat, akik tilta
koztak a csere ellen, veszélyeztetett bir tokaik 
érdekében. Elsősorban (a Rátót-nemzetségbeli?) 
Olivér mester tiszttartóját, Vörös Dénest, aki 
urának töttöskáli földjei és kilenc telke érdeké
ben tiltakozott. Továbbá Lőrintei Lőrinc fia Ist
vánt és Tóti Miklóst, akik a Mindszentkál és 
Szentbenedekkál közti szőlejük érdekében tilta
koztak.62 A birtokcsere ügye 1342. szeptember 
18-án zárult le. Ezen a napon I. Lajos király uta
sította Széchi Péter fia Ivánkát, hogy a Tátika 
váráért már elcserélt Kál-völgyi birtokait adja át 
a veszprémi püspökségnek. Egyidejűleg utasí
totta Kál-völgyi volt alattvalóit, hogy ezek után 
a püspököt tekintsék uruknak, s engedelmeskedje
nek a püspök tiszttartóinak.63 A veszprémi püspök 
rövidesen kijárta a királyi udvarnál, hogy elővé
teli joga legyen azoknál a birtokoknál, melyek 
a Kál-völgyben nemesi tulajdonban maradtak és 
a birtokosuk azt el akarja adni. A püspök kíván
ságára a király 1377. október 8-án oklevelet 
adott ki, melyben elrendelte, hogy a továbbiak
ban a Kál-völgyi nemesek birtokaikat vagy bir
tokrészeiket csak a veszprémi püspökségnek 
zálogosíthatják vagy adhatják el. 

A XIV. század közepétől a veszprémi püspök
ség berendezkedett új birtokain. Ezekben az 
években épült — a mai szentbékkállai r. kato
likus templom közelében, a Velétei-völgy olda
lában az a romjaiban még ma is álló, 7 X ? méter 
alapterületű, kőből épült lakótorony, amely a 
Kál-völgyi püspöki bir tokok központja volt. 
(1559: „domum lapideam Palota vocatam, curiam 
videlicet dicte ecclesie episcopatus Wespre-

r i \ 6 4 
miensis. ) 

A Kál-völgyben így kettős birtoklási rendszer 
jött létre. Püspöki birtok lett Mindszentkál, 
Szentbenedekkál (ma: Szentbékkálla), Kerekikál, 
Töttöskál (az utóbbi kettő a török háborúk so
rán elpusztult). Csaknem teljesen nemesi falu 
maradt Köveskál, Sóstóikál (Alsóukkál), Kővágó
örs és Henye. 

Az 1341. áprilisi nagy birtokcsere után a Kál-

völgyi nemesek igyekeztek bir tokaikat pontosan 
körülhatárolni és azt oklevélben lefektetni. En
nek következtében történt, hogy 1346. március 
17-én Pál országbíróval újraíratták a szentbene
dekkáli nemesek az 1338-ban elkészített határ
járási okmányt, illetve a kerekikál i és töttöskáli 
nemesek (más szentbenedekkáli nemesekkel 
együtt) 1339-ben kiállított b i r tokhatárokmányai
kat.65 A Kál-völgyi nemesi családok szabadon 
rendelkeztek — 1377-ig — birtokaikkal , s adták-
vették, ajándékozták azokat. 1351-ben a Kővágó
örs (Örs) falutól alig 250 méterre, délnyugatra 
fekvő Nagyörs falurészben Szentlászlóörsi Otmár 
fia Péter fiai: Balázs, Miklós és János, továbbá 
Cibrián fia Lőrinc, továbbá Mihály fia Péter fia 
Pál eladták egy, a Fölmálon lévő szőlejüket 
(amelynek déli szomszédja a Szent László-egyház 
volt) Nagyörsi Lőrinc fia János jobbágyainak. 
Ugyancsak 1351-ben a Köveskáli János fia Antal 
— hogy a pereskedést elkerülje — elhunyt test
vére, Веке után — hitbér és nászajándék címén 
— három bécsi dénár márkát („trés marcas dena-
riorum Wyennensium") fizetett sógornőjének 
Elenának, valamint saját apjának: Köveskáli Kál
mán fia Jánosnak.6 6 1365-ben Miklós fia István 
és társai — henyei nemesek — megajándékozták 
a Henyétől északra álló pálos kolostort.67 

A veszprémi püspökök Kál-völgyi bir tokaikon 
továbbra is kivételezett helyzetben tartották 
hadakozó egyházi nemeseiket. Néhányan ezek 
közül magas méltóságokat értek el: pl. 1379— 
1382 között Kővágóörsi Miklós fia György mes
ter a veszprémi vár várnagya (castellánusa) 
volt.68 A püspök kérésére I. Lajos király 1362. 
június 30-án — ősi kivál tságokra hivatkozva — 
megerősítette, hogy a veszprémi egyház hadako
zó nemes jobbágyai a „lucrum camerae" („kama
ra haszna") fizetése alól fel vannak mentve. Ezért 
utasította a „lucrum camerae" Veszprém és Zala 
megyei begyűjtőit, hogy a nevezetteket ne há
borgassák az adó behajtásával.69 A veszprémi 
egyház a XIV. század második felében is tovább 
gyarapította Kál-völgyi birtokait . Ezek azonban 

Abb. 
5. ábra. Mindszentkáli templomrom a XX. század elején (Békefy R. i. m. alapján) 

5. Kirchenruinen in Mindszentkál, am Anfang des XX.-sten Jahrhunderts (sieh. R. Békefy) 
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legtöbb esetben apró ajándékozások (végrendel
kezések) voltak. 1382. október 19-én János káli 
plébános testvérének, János fia Miklósnak özve
gye, Annus asszony (néhai Dámján fia János 
leánya) lelke üdvösségéért szentbenedekkáli bir
tokrészét a veszprémi püspökségnek ajándé
kozta.70 Ezzel egyidejűleg — 1382. október 19-én 
— a szentbenedekkáli András fia Bence felaján
lotta birtokát a veszprémi püspöknek, ha az őt és 
utódait nemes jobbággyá teszi (,,ipsum nobilem 
iobagionem'. . . ecclesie facere et creare".)71 

Ugyanakkor a püspökség féltékenyen védte Kál-
völgyi birtokait a legkisebb sérelem esetén is. 
Benedek, veszprémi püspök 1382. május 17-én 
azonnal jelentette a királynak, hogy Rátholti 
János fia Gyula és társai a veszprémi káptalan 
Kaal nevű birtokából és egy rétjéből április 26-
án nagy darabot elszántattak. A veszprémi 
káptalan is azonnal Mária királynő ítélőszéke 
elé folyamodott 1385. december 29-én, mikor 
sérelem érte. Ugyanis a fehérvári káptalan ezen 
a napon be akarta iktatni Miklós, szepesi prépos
tot és annak két nővérét (Erzsébetet és Borbálát) 
a — tihanyi apáttól cserébe kapott — szentbene
dekkáli (és tóti) birtokrészekbe. A káptalan ügy
védje azt állította, hogy ezek a birtokrészek 
elsősorban a káptalant illetik meg egy csere 
esetén.73 1389 májusában Demeter, veszprémi 
püspök a szomszédos Rátót-nemzetséggel peres
kedett egy Sziget nevű földért, melyről a Rátót-
nemzetségbeli Gyula azt állította, hogy az sásdi-
káli birtokának része. Ugyanakkor a püspök azt 
vallotta, hogy az a föld az ő töttöskáli birtokához 
tartozik. A fogadott bírák a vitás földet megfe
lezték: a K-i részt Gyula, a Ny-it pedig a püspök 
részének jelentették ki.74 A pert 1389. május 3-án 
— a Kaal faluban tartózkodó — Laczkfy István 
nádor is szentesítette.75 

A XV. század elején is tovább folyt a veszp
rémi püspökség és káptalan birtokgyarapítási 
tevékenysége a Kál-völgyi falvakban. 1404-ben 
Tóth András segösdi főesperes három szőlőt ha : 
gyott végrendeletében Kiskálon a káptalanra.7 6 

(Ez — a Mindszentkáltól DK-re fekvő — a falu 
első említése; a falut később Kisfaludnak ne
vezték.) 1430-ban Péter deák, tatai várnagy egy 
köveskáli szőlejét adta a püspöknek cserébe egy 
köveskáli telekért, amely a sóstókáli út mellett 
feküdt, s amely előzőleg egy Péter nevű királyi, 
majd püspöki jobbágyé volt. A beiktatólevélben 
Köveskált már mint püspöki birtokot (,,in pos-
sessione episcopali") említették.77 Előfordult az 
is, hogy a veszprémi püspökök világi személyek
kel püspöki birtokrészeket elcseréltek. Rozgonyi 
Simon püspök 1438-ban a püspökség köveskáli 
birtokainak egy részét — néhány szőlővel együtt 
— (pápai és királyi engedéllyel) elcserélte Kö
veskáli Péter, György és Mihály Tapolcakesziben 
fekvő birtokaiért.7 8 

Nem tudni az okát, hogy miért, de 1435-ben a 
veszprémi püspök elengedte a köveskáli és sós
tókáli nemesek egyházi tizedeinek egy részét. A 
veszprémi káptalan ezért azonnal tiltakozását 
nyújtotta be, mert ezzel ő megkárosodott (tudva
lévő, hogy a tizedek negyedrésze a káptalant 
illette).79 Ugyancsak nagy zavart idézett elő 
1446-ban Gathalóczy Mátyás veszprémi püspök, 

aki 1446-ban Ányos Mihálynak adta bérbe — évi 
650 forintért — a zalai főesperességnek (a Sze-
petnek-késnek, az Erek-késnek és a Tapolca-kés
nek — az utóbbiba tartoztak a Kál-völgyi falvak 
is) egyházi tizedeit.80 

Ugyancsak sértette a veszprémi káptalan érde
keit az is, hogy a kapornaki apátság — amely
nek birtokai voltak Mindszentkálon és Köveskál 
körül — 1453-ban a Köveskál határában fekvő 
karinta-pusztai bir tokát 1453-ban Köveskáli Mi
hály nemesnek adta bérbe.81 A Kál-völgyi neme
sek — sok esetben nem törődve I. Lajos király 
1377-ben kiadott rendelkezésével — világiaknak 
(elsősorban rokonaiknak) adták el birtokrészei
ket. Pl. 1451-ben Unyomi Miklós — aki a veszp
rémi püspök veszprémi és sümegi várnagya volt 
— szentbenedekkáli bir tokának felét nővére 
fiának, Biki János fia Dávidnak adta, s adomány
levelében meghagyta, hogy — amennyiben nem 
lesz örököse —, úgy a birtok másik fele is őrá 
szálljon.82 Az adásvételek—csereberék ellenére a 
veszprémi káptalan birtokai azonban egyre nö
vekedtek Kál-völgyében. 1458. április 4-én Kö
veskáli (,,de Keweskaal") István fia Mihály a 
maga, felesége, gyermekei és rokonai nevében a 
székesfehérvári káptalan előtt ábrahámhegyi 
(„Abraam") elhagyott jobbágytelkeit tizenhat 
aranyforintért eladta a veszprémi káptalannak. 
Az oklevélben szerepel bizonyos Diómái (,,Dyo-
maal") nevű szőlőhegy, amely a Balaton irányába 
(,,prope Balatinum") feküdt, továbbá egy hold 
föld a „fürdőhely" (,,ferdewhel") dűlőben a Bala
ton mellett; két hold föld az említett Diómái 
nevű szőlő alatt, a tó partján, melyet a „Bala
ton kikötőjének neveznek" (,,in portu dicti Bala-
tini)". Az oklevél egy halászóhelyet is megemlít 
a Balaton (,,in dicto Balatino") mellett.83 

A birtokperek és adásvételek jellemezték a 
XV. század második felét is. 1466-ban tíz henyei 
nemes pereskedett a veszprémi püspökségnek 
Henyével határos birtokai — Tagyon, Árokfő és 
Szentbereckfalva miatt.84 Ezekben a perekben 
szerepelt először a monoszlói — Szent Mihály 
tiszteletére szentelt templom említése. A temp
lom a mai református templommal azonos (a 
középkori templom csúcsíves bordái a templom 
keleti felében ma is megfigyelhetők). A templom 
első említése 1476-ban szerepelt. A következő 
években — 1480-ban — a bakonybéli apátság 
perelte Miskei Kontra György nemest, hogy a 
család 70 éve nem fizette az — 1338-ban a csa
ládnak évi négy márkáért — bérbe adott Henye 
falu bérét.85 

A XV. század végén a közeli Csobánc várának 
urai, a Rátót-nemzetségbeli Gyulaffy család egy
re jobban terjeszkedett a Kál-völgyében is. 1483-
ban Rátóti Gyulaffy László megvásárolta Bácsi 
Kálmán fia János leányának, Borbálának (Gulácsi 
Bedé Györgynének) és fiának, Gulácsi Bedé fia 
Péternek birtokrészét a Mindszentkála és Gyula-
keszi között fekvő Bács faluban. A Gyulaffyak 
terjeszkedése egyre tovább folytatódott: 1492-
ben újabb birtokrészeket (köztük egy kőtornyot) 
vásároltak Gulácsi Bedé fia Pétertől. A XV. szá
zad végi adásvételi iratokban — 1495-ben — 
szerepelt először a köveskáli templom említése. 
A templom a jelenlegi r. katolikus templom he-
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lyén állt. Ezt az bizonyítja, hogy a templomkerí
tésen belül épült paplak építésekor sok, mellék
let nélküli csontváz került elő, ami a középkori 
— templom körül elterülő — temetőre utal.87 

A köveskáli nemesek a XV. században jelentős 
szerepet töltöttek be Zala vármegye hivatali éle
tében. Elsőnek 1410-ben említették Zala vár
megye szolgabírajaként Köveskáli Tamás fia Ist
vánt, majd 1431 szeptemberében Köveskáli Do
monkost. Köveskáli Istvánt 1442. november 7-én 
és 1445. augusztus 31-én említették, mint a me
gye szolgabí ráját. Köveskáli Péterről — mint 
Zala megye egyik alispánjáról — 1450—1451-ben 
írtak. Utoljára, mint Zala megyei szolgabíróról, 
Köveskáli Mihályról 1485. október 5-én tettek az 
oklevelek említést.88 A szolgabírók a Zala me
gyéhez tartozó tapolcai járásának (,,székének") 
— ,,. . . in comitatu Zaladiensi sedis Thapol-
cza . . . " — voltak vezetői. A „székeken" tartot
ták a „sedriákat" — azaz a törvénynapokat —, 
melyek egybeestek a hetivásárok napjával. A ta
polcai ,,sedis" (szék, járás) törvénynapja, illetve 
heti vásárnap ja a hétfő volt.89 

A XVI. század elején a Kál-völgy egyházi-
földesúri (püspökség és káptalan) és nemesi fal
vai körül — a Gyulaffy-család mellett egy új 
nagybirtokos család vetette meg hatalmának 
alapjait. Thurzó Gergely zalavári és Miklós bát-
tai apátok — a Kál-völgy melletti almádi apát
ságban (az apátúron kívül) már csak két szerze
test találtak. Az apát részeges volt, és teljesen a 
vázsonyi földesúr, Horváth Márk befolyása alatt 
állt. Az apátság egyik legrégibb faluját már Hor
váth birtokolta, s a monostor jobbágyai már 
elsősorban Vázsony várához szolgáltak. 

Mindezek ellenére a Kál-völgyben a legna
gyobb földesúr továbbra is a veszprémi püs
pökség és a káptalan volt. A falvakat több eset
ben — egymás közt megosztva — közösen birto
kolták. A káptalan szedte a földesúri kilencede
ket (az egyházi tizedekkel együtt) Szentbenedek -
kál (Szentbékkála), Mindszentkál és Kiskál fal
vakban. 

A püspökök uralma alatt álló veszprémi vár
hoz (a vártartomány 17 faluja mellett) az alábbi 
uradalmak tartoztak: kál-völgyi uradalom (5 
falu: Szentbenedekkál, Mindszentkál, Kerekikál, 
Köveskál és Tüttöskál), a németvölgyi uradalom 
(8 falu), peremartoni uradalom (23 falu) és novai 
uradalom (15 falu). Egy-egy uradalom élén állt a 
„tiszttartó" (officiales), aki a veszprémi vártar
tomány várnagyának (castellanus) volt közvetlen 
alárendelve. 

Az 1524. évi urbárium szerint a Kál-völgyi 
falvak jobbágyai „akókat" („akones") szolgáltat
tak be a tiszt tartónak, mégpedig egy egész telek 
után két köböl (kb. 125 liter) gabonát. Ez a kilen
cednek felelt meg az 1497.: 47 te. szerint) („cen-
suales dánt afficialibus akones".) A Kál-völgy 
jobbágyainak fizetni kellett még a — rejtélyes 
— „aszaturát", s úrdolgának (robot) keretében a 
Kál-völgy jobbágyainak be kellett szedni és 
Veszprém várába kellett szállítani a kilenced és 
tized gabonát, bort, állatot. 

A veszprémi vár esetenkénti védelmét a püs
pökség egyházi „praedialis" nemesei látták el: 
a németvölgyi uradalomból 25 család, Szepezd 

faluból 10 család, Ösi faluból 14 család; a Kál-
völgyi uradalomból azonban csak Szentbenedek-
kál falu öt családja volt erre kötelezve. Ezek az 
egyházi vagy praedialis nemesek terményeikből 
földesúri kilencedet nem fizettek, de a job
bágyok földbérének (census) dupláját fizették: 
egész telkenként évi 2 forintot. Ugyanakkor le
hetővé tették nekik a hadiszolgálat pénzbeli 
megváltását, ezt az összeget nevezték „hadakozó 
pénznek" („taxa exercitualis"). Mindez olyan 
súlyos megterhelést jelentett az egyházi neme
seknek, hogy előfordult (1474-ben még) az, hogy 
egy szentbenedekkáli egyházi nemes visszaadta a 
püspökségnek nemesi telkét, s inkább a jobbágy
sort választotta.91 

Az ország pusztulásának kezdetét jelentő 1526. 
augusztus—szeptemberi török — ún. mohácsi — 
hadjárat a Balatontól nyugatra és északnyugatra 
elterülő területeket nem érte. Az első török pusz
títás az 1529. évi török támadáskor érte a vidé
ket: a Duna és a Balaton között — Bécs irányába 
felvonuló török főerőket biztosító török lovas
hadak portyázói a Kál-völgyben is megjelentek 
és gyújtogattak, raboltak. Az 1531. évi rovás
adó-összeírás (dicális conseriptio) szerint a Kö-
veskáltól délre elterülő Ecsér falu teljesen el
pusztult (a falu többet nem is épült újjá). De a 
többi Kál-völgyi faluban is több tönkrement és 
elszegényedett porta jelezte a török hadak első 
megjelenését: 

Köveskál: a veszprémi püspöknek volt itt: 4 
adófizető és 10 szegénytelke; Horváth Jeromos
nak volt itt: egy adófizető telke. 

Kisfaludi: a veszprémi püspökségnek volt itt 
12 szegény- és puszta telke. 

Mindszentkálla (Mynthzenthkal): a veszprémi 
püspöknek volt itt: 5 és fél adófizető, 15 szegény
es puszta telke; a kapornaki apátságnak volt itt: 
1 adófizető telke; a veszprémi prépostnak volt 
itt: 4 puszta telke. 

Szentbenedekkál (Zenthbenedekkal): a veszp
rémi püspöknek volt itt: 15 adófizető, 14 sze
gény- és puszta telke; Horváth Jánosnak volt: 
1 adófizető és 4 szegény telke; a veszprémi káp
talannak volt: 2 adófizető és 5 puszta telke. 

Kővágóörs (Ewrs): Vázsonyi Horváth Jeromos
nak volt: 1 adófizető és 12 szegénytelke; a hely
beli nemeseknek volt: 12 szegénytelke. 

Henye: Vázsonyi Horváth Jeromosnak volt itt: 
2 adófizető és 8 szegény telke; a bakonybéli apát
ságnak volt: 1 adófizető és 6 szegény telke; Gyu-
laffy Istvánnak volt: 4 és fél adófizető és 8 sze
génytelke.92 

Az 1534. évi rovásadó-összeírás (dicális con
seriptio) fokozottabb pusztulásról tudósít. Ez biz
tosan összefüggött az 1532. évi nyári török táma
dással. Mikor a török hadak — Eszék irányából 
— a Dráva és a Balaton között nyomultak előre 
Bécs főirányba, Szalaházy Tamás veszprémi püs
pök fegyverbe szólította egyházi nemeseit, s fel
készítette várait ostromokra. Kürtössy János 
zalavári várnagy augusztus 8-i jelentése szerint a 
török lovasság — a zalavári erősség kivételével 
az egész vidéket felégette.93 Ennek a hadjáratnak 
pusztításait rögzítette az 1534. évi rovásadó
összeírás: 

Köveskál (Keweskal): Vázsonyi Horváth Je-
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romosnak volt itt: 2 adófizető, 1 szegény- és 2 
puszta telke; a veszprémi püspök egyházi neme
seinek volt itt: 3 adófizető, 2 szegénytelke. 

Mindszentkál (Mynthzenthkal): a veszprémi 
püspöknek volt itt: 7 adófizető, 8 szegény-, 5 
puszta és 1 szolgatelke; a plébánosnak volt: 
1 adófizető telke. 

Szentbenedekkál (Zent Benedekkai): a veszp
rémi püspqk egyházi nemeseinek volt: 25 adó
fizető telke; Osla Miklósnak volt: 1 adófizető, 2 
szegény- és 1 szolgatelke. 

Kerekikál (Kereky): a veszprémi püspök egy
házi nemeseinek volt: 6 adófizető és 1 szegény
telke. 

Kővágóörs (Kewwagoers): Vázsonyi Horváth 
Jeromosnak volt: 1 adófizető telke; Gyulafy 
Antalnak volt: 1 adófizető telke. 

Kisfalud (Kysfalwd): a veszprémi káptalannak 
volt: 2 adófizető, 8 szegény-, 1 szolga- és 3 pusz
ta telke. 

Henye és Monoszló faluk együtt voltak össze
írva (Henyemonoszlo): Gyulafy Istvánnak volt 
itt: 4 és fél adófizető, 5 szegény- és 3 puszta
telke; Choron Andrásnak volt: 2 adófizető, 1 sze
génytelke; Vázsonyi Horváth Jeromosnak volt: 
1 adófizető, 2 szegény- és 2 pusztatelke; Csekő 
István özvegyének volt: 1 pusztatelke; Bíró Pál
nak volt: 2 szegénytelke; a plébánosnak volt 1 
szegénytelke.94 

Az 1536. évi rovásadó-összeírás (dicális con-
scriptio) adatai szerint: 

Mindszeníkál (Myndzenthkala): a veszprémi 
püspöknek volt: 4 adófizető, 10 szegény- és 3 
pusztatelke; a plébánosnak volt: 1 adózó telke; 
a veszprémi prépostnak volt: 1 szegénytelke. 

Szentbenedekkál (Zenthbenedek Kallya): a 
veszprémi prépostnak volt: 1 adófizető telke; 
Osla Miklósnak volt: 1 szegénytelke; Vázsonyi 
Horváth Jánosnak volt: 1 adózó telke. 

Kisfalud (Kysfalwd): a veszprémi káptalannak 
volt: 2 és fél adófizető, 3 szegény- és 1 felégetett 
telke. 

Henye (Henye): Vázsonyi Horváth Jeromosnak 
volt: 1 adófizető telke; a bakonybéli apátság
nak volt: 2 adófizető és 2 szegénytelke. 

Kővágóörs (Kywago Ewrs): Vázsonyi Horváth 
Jeromosnak volt: 1 adófizető telke; a többi lakos 
— mert nemesek voltak — nem fizetett. 

Köveskál (Keweskal): a veszprémi püspök 
egyházi nemeseinek volt: 3 adófizető és 2 sze
génytelke.9 5 Az utolsó — erre a vidékre nézve — 
viszonylagos békeév, az 1542. esztendő rovás
adó-összeírása az alábbi adatokat tartalmazza. 

Kizárólagosan földesúri falvak voltak: 
Szentbenedekkál (Zenth Benedekkallya): Deve-

cseri Chóron Andrásnak volt itt: 4 adófizető, 12 
szegény- és 7 puszta telke; Nemes Antalnak volt: 
1 adófizető telke. 

Kisfalud (Kysfalwd): a veszprémi káptalannak 
volt itt: 2 adófizető és 7 szegénytelke. 

Kerekikál (Kereky): a veszprémi püspök egy
házi nemeseinek volt itt: 2 adózó és 4 szegény
telke. 

Mindszent kál: a veszprémi püspöknek volt itt: 
2 adózó és 12 szegénytelke; a kapornaki apát
ságnak volt itt: 1 adózó telke. 

Henye — vegyes birtoklású falu volt: Gyulaffy 

János birtokolt itt: 2 adózó telket; Gyulaffy 
Lászlónak volt itt: 3 adózó telke; a bakonybéli 
apátságnak volt itt: 2 adózó telke; ugyanakkor az 
alábbi egytelkes nemesek a következő rovásadót, 
dicát (állami adót) fizették: (az összevont hadiadó 
és kapuadó együttes megnevezése) Gellért Má
tyás (1 forint 25 dénárt), Mód Demeter (1 forint), 
Henyei Pál (1 forint 50 dénár), Bodor Ágnes 
(1 forint 25 dénár), Lacza János (50 dénár), Ke
nyeres András (1 forint), Haticzka Mátyás (50 
dénár); Kenyeres Mátyás (50 dénár), Kenyeres 
Benedek (20 dénár), Haticzka Mihály (50 dénár). 

Köveskál faluban a következő egytelkes neme
sek fizették a dikát (1 for int=100 dénár) az aláb
bi összeg szerint: Győrfi György (1 forint), Kin-
csesi András (1 forint), Kincsesi Miklós (80 dé
nár), Bodor Mátyás (1 forint), Bodor Sebestyén 
(1 forint), Máté Péter (1 forint), Dezső Tamás (1 
forint), Bíró Illés özvegye (1 forint), Káli Ger
gely (50 dénár), Gulácsy Gergely (50 dénár), 
Sintér Mátyás (20 dénár), Kövesi Bálint (10 
dénár). 

Sóstókál faluban a következő egytelkes neme
sek fizettek rovásadót: Kemény Tamás (2 forint), 
Csatári Tamás (1 forint), Csatári Bálint (1 forint). 

Boldogasszonyöis (Boldogasson Ewrs) — vagy 
Kővágóörs — faluban a következő egytelkes ne
mesek fizettek rovásadót: Kántor Benedek (2 fo
rint), Kántor János (1 forint), Kincses Bálint (1 
forint), Győrfy Antal (1 forint); Győrfi Tamás (90 
dénár), Máté Pál (50 dénár), Morocz Baltazár 
(50 dénár), Kúti Ambrus (50 dénár), Erdő Péter 
(50 dénár); Kása Ferenc (40 dénár); Finta Lukács 
(40 dénár), Kovács Péter (40 dénár); Mórocz 
Benedek (25 dénár), Kúti Balázs (20 dénár), Kis 
Mihály (20 dénár); Finta Miklós (10 dénár); a fel
sorolt egytelkes nemeseken kívül volt a faluban 
Boldai Tamásnak egy fél adófizető jobbágy telke. 

Kisörs (Kys Ewrs) faluban az alábbi egytelkes 
nemesek fizettek rovásadót: Szász Mihály (2 fo
rint), Kis Péter (25 dénár).96 

Az 1543. év már a törökök hatalmas erejű 
támadásának jegyében telt el: június—július hó
napokban a török hadsereg véglegesen meg
szállta a Dunántúl keleti — a Balatontól keletre 
és délkeletre eső — területeit. A török csapatok 
elfoglalták és megszállták Esztergomot, Tatát, 
Székesfehérvárt, Pécset, és még számos Fejér, 
Tolna és Somogy vármegyei erősséget. A Bala
ton délkeleti partvidéke már a török birodalom
hoz tartozott. 

A háborús év ellenére — 1543-ban — a királyi 
adószedők újra felmérték az adófizetésre kötele
zett falvakat. A felmérés azonban ebben az évben 
csak a földesúri hatalom alatt álló falvakat érin
tette, az egytelkes falvakat nem. Az elnéptele
nedés szembeszökő: talán török portyázok pusz
tításai vagy egyáltalán a török hatalom közel
sége miatt. A dikális összeírok csak az alábbi 
falvakat keresték fel: 

Köveskál: a veszprémi püspökség egyházi 
nemesei együttesen 1 forint 50 dénárt fizettek. 

Szentbenedekkál (Zenth Benedek Kalla): Deve-
cseri Chóron András birtokolt a faluban: 1 adó
fizető telket (de ezek sem fizették meg az adót). 

Kővágóörs (Kewagoers): a bakonybéli apátság 
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und die darauf lebenden Weinbauern) in immer 
größerem Tempo in den Besitz des Veszprémer Bistums 
und Kapitles über. Die ehemaligen königlichen Diener
schaften wurden zu Leibeigenen der kirchlichen Gut
sherren, aber die ehemaligen königlichen Freien, die 
einen zähen Kampf um ihre Unabhängigkeit führten, 
gelangten in den Adelsstand, in dem sie bis zum Zu
sammenbruch der Feudalgesellschaft (bis 1848) blieben. 

Die vorliegende Studie behandelt die Geschichte des 
Kai-Tales vom X. Jahrhunder t bis zum Anfang des 
XVI. Jahrhunderts , also bis zum Beginn der Tür
kenherrschaft. 

CSABA D. VERESS 

DIE GESCHICHTE DES KÁL-TALES 
(I. Teil) 

618 



S. LACKOVITS EMŐKE 

A CSALÁDSZERKEZET JELLEMZŐI 
A XVIII . SZÁZADBAN 

KÖVESKÁLON ÉS SZENTBÉKKÁLLÁN 

Dolgozatom egy három éve folyó kutatás rész
eredménye, töredéke egy nagyobb lélegzetű 
elemzésnek. Két község a vizsgálat tárgya: az 
egyik a római katolikus többségű Szentbékkálla, 
a másik a korszakunkban református többségű 
kisnemesi Köveskál. Mindkét falu a Káli-meden
ce nyolc községének sorában található, s a terü
let református és katolikus lakosságának jellem
zőit legerőteljesebben egyesíti. 

A családszerkezet vizsgálatául alapként Padá-
nyi Bíró Márton veszprémi püspök animális 
összeírásai (1745; 1757; 1771; 1776;),' valamint 
egy 1769-ből fennmaradt református összeírás2 

szolgált. Az adatok megbízhatóságát II . József 
népszámlálási adataival ellenőriztem.3 

A két faluban a családszerkezet körvonalazott 
jellemzőit a recens néprajzi anyag adataival is 
összevetettem, a kirajzolódó kép megbízhatósága 
érdekében. 

Az elemzésben Dávid Zoltán és Szabó László 
kutatásai és eredményei voltak az irányadók.4 

Dávid Zoltán 1973-ban tette közzé elemzésének 
eredményeit a veszprémi püspökség területén 
lévő falvak családjainak XVIII . századi nagy
ságáról és összetételéről.5 Munkájából kimaradt 
a tapolcai főesperesség. Vizsgálatunk két faluja 
pedig az utóbbihoz tartozik, hasonló jellemvoná
sokkal rendelkezve, mint a püspökség veszprémi 
és a Balaton somogyi oldalának falvait magukba 
foglaló esperességek. 

Dávid a családok típusainak és szerkezeti jel
lemzőinek meghatározására öt kategóriát állí
tott fel:6 

1. a szülőket és gyermekeket egyesítő vérségi 
családot; 

2. a családfőt és házas gyermekeit vagy a há
zas testvérek közösségét összefogó nagycsaládot; 

3. a családfővel vérségi kapcsolatban nem álló, 
közös háztartásban élő családtagokat, idegeneket, 
de egy kenyéren élőket; 

4. a vérségi családot, valamelyik házasfél szü
leit, nőtlen testvéreit , magányos rokonait, a cse
lédeket, szolgákat egyesítő háztartásokat; 

5. a családfőt és háza népét, külön kenyéren élő 
családot, családokat vagy a külön kenyéren élő 
személyeket összefogó egy házban lakókat. 

Valamennyi kategória megfigyelhető a tapolcai 
esperesség két megnevezett falujában is. A csa
ládszerkezetre jellemző vonások meghatározásá
nál azonban néprajzi szempontok is figyelembe 
veendők, hisz a család több összetevő függvénye
ként állandóan mozgásban lévő egysége a társa
dalomnak. Ahogyan Szabó László megfogalmazta, 

hogy ,,egy adott pillanatban a család összetétele 
abból a szempontból, hogy éppen kik a tagjai, 
nem lehet döntő. Ez egy történeti mozgás ered
ménye".7 E történeti mozgás körvonalazásához 
ad segítséget a recens néprajzi adatok sokasága. 

Tárkány Szűcs Ernő, aki a néprajzi szakiroda
lomban élő családfogalmakat egyesítette, meg
állapította, hogy: a család házasság útján létre
jött, vérségi alapon álló, társadalmilag elismert 
és szabályozott, jogilag önálló, elkülönített va
gyonnal rendelkező tartósan együtt élők cso
portja, célja az utódok létrehozása és felneve
lésükhöz a feltételek biztosítása. Szerkezet szem
pontjából a megélhetési lehetőségek függvényei
ként különböző változatai alakultak ki. 

A paraszti és hajdani kisnemesi társadalomban 
család alatt a következőket értik: 1. az ugyan
azon nevet viselő, vérségi alapon összetartozó, 
egy fedél alatt élők együttesét; 2. az egy fedél 
alatt élő, egyenes ágon vérségi alapon összekap
csolódó szülők, gyermekek, nagyszülők együtte
sét vagy csak gyermekek és szülők közösségét. 
Tehát a fogalomba sorolják mindazon típusokat, 
amelyek a XIX. sz. végétől a XX. sz. közepéig 
élő és funkcionáló családformák voltak. Minden 
megfogalmazásnak két alapvető kri tériuma: a 
vérségi kapcsolat és az egy fedél alatt vagy egy 
házban lakás. Ha viszont a rendelkezésre álló 
XVIII . sz.-i anyagot vizsgáljuk, megállapíthat
juk, hogy a XVIII . sz. közepén, de még a század
forduló idején vagy századunkban is nemcsak 
a vérségi alapon összetartozók éltek egy fedél 
alatt, hanem a gazda, a szolgák, cselédek és ma
gányos vagy családos zsellérek is. így indokolt 
családokról és háznépről beszélni, amelyek alkot
hatnak közös háztartásokat is. 

A XVIII . századi adatokból két, jól körvona
lazható kép rajzolható meg: az egyik a reformá
tus kisnemeseket, a másik a katolikus jobbágyo
kat jellemzi. 

Köveskál református kisnemeseire vonatko
zóan az anyakönyveken és nemesi összeírásokon 
kívül mindössze egyetlen lélekösszeírás áll ren
delkezésre: az 1769-ből való. Az összeírok házan
ként vet ték sorra a lakosságot, feltüntetve az 
egy házban élőket, az egymáshoz, ill. a család
főhöz való viszonyukat, de nem jelezve az élet
korukat. Így a gyermekek esetében legfeljebb 
csak arra következtethetünk, hogy 16 évesnél 
idősebbek vagy fiatalabbak a szülőkkel együtt 
élők. 

Az összeírásban 83 házat vettek számba, mely
ben összesen 415 személy él. Négy esetben ma-
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gányosan élő birtokolja a házat, 80 esetben pedig 
család: közülük 76 esetben egy családmagos 
(azaz szülők + gyermekek) vérségi kiscsalád, 
négy esetben pedig két családmaggal rendelkez
nek az egy fedél alatt élők. Mind a négy esetben 
az egyik házasfél magányos, özvegy szülőjével 
alkotnak közös háztartást. Csak a törzscsalád 
körvonalazható, a nagycsalád meglétére nincse
nek írott adatok, ö t esetben a házas testvér 
magányos testvérével él együtt, ill. az özvegy 
szülő testvéri kapcsolatban lévő gyermekei alkot
nak egy családot, közös háztartást képezve. 
Egyetlen olyan házat sem tüntettek fel, ahol ide
genek lakóként élnének a háztulajdonossal egy 
fedél alatt. Zsellérek a református háznépek kö
zött a rögzített pillanatban nincsenek, szolgák, 
cselédek viszont megtalálhatók a tulajdonossal 
közös háztartásban. Húsz esetben figyelhető meg 
szolgatartás, ebből négy esetben két, két esetben 
pedig három szolgát foglalkoztatnak. Tehát a 
családoknak mindössze negyede a szolgatartó, 
s ezek valamennyien szerepelnek a korabeli ne
mesi összeírásban is. 

Az összeírt családok negyedrésze (szám szerint 
21) csonka család: özvegy nő és gyermekei, ill. 
két esetben özvegy férfi és gyermekei találhatók 
keretében. 

Egyetlen esetben két testvér (nők) és anyjuk 
szerepel az összeírásban. Első helyen az egyik 
lányt tüntették fel, amely arra enged következ
tetni, hogy a csonka családban a lány a család
fenntartó családfő. Az özvegy szülő és nem házas 
gyermekei, valamint az özvegy szülő és házas 
gyermekei együtt lakásakor az összeírásokban 
minden esetben a szülő szerepel az első helyen. 
Ez minden bizonnyal azt a legutóbbi időkig élő 
tételt támasztja alá, hogy „amíg nem feküsznek 
le, addig nem vetkőznek le", azaz amíg él a szü
lő, addig ő a vagyon tulajdonosa, nem adja át 
gyermekének.9 

Négy esetben a forrás újra férjhezment asz-
szonyokról tudósít. A megözvegyült és újra
házasodott férfiakra vonatkozóan nem rendel
kezünk adatokkal, pedig valószínű, hogy létezett 
ilyen eset is. Szabó László és Dávid Zoltán is 
igazolták, hogy az özvegy férfiak általában újra
házasodnak, amely csak akkor nem következik 
be, ha az örökség miatt a családtagok nem tart
ják kívánatosnak.1 0 A legújabb kori , helyszínen 
gyűjtött néprajzi adatok is ezt támasztják alá. 
Igyekeztek az özvegyet újraházasítani: elfoga
dott volt, hogy az özvegy nő még legény sógo
rához menjen feleségül, az özvegy férfi pedig 
hajadon sógornőjével kössön új házasságot a 
vagyonnak az utódok, a gyermekek számára 
egyben való megőrzése érdekében. Az özvegyek 
újraházasodása ebben a korszakban az életkor 
függvénye is volt. 

Az 1769-es összeírásban felsorolt családokban 
összesen 215 a gyermekek létszáma. Közülük 
mindössze tizennégy az egy gyermekes, 59 pedig 
kettő-hét gyermeket nevelt: 14 két gyermeket, 20 
hármat, 12 négyet, 8 ötöt, 4 hatot és 1 hetet. Ele
nyésző számúak a gyermektelen családok. A 
családonkénti átlagos gyermeklétszám így meg
lepően magas: 2,7. Ez a gyermekszám magasabb 
az ugyanezen időben összeírt katolikus családok

ban nevelődő gyermekekénél . Ez azért meglepő 
a vizsgált korszakban, mert a XIX. sz. második 
felében és a XX. században megnő a protestáns 
családok között a gyermektelenek és a házas
ságot nem kötött magánosan élők száma. Viszont 
ez a családonkénti átlagos gyermeklétszám kö
zel áll a Dávid Zoltán által az egész veszprémi 
püspökség területén kimutatott átlaghoz, amely 
2,63. Véleménye szerint a magasabb gyermek
szám összefügg az özvegyek újraházasodásával 
i s . " 

A családtagok családonkénti létszámát figyelve 
elmondható, hogy többségben vannak azok a 
családok, ahol a családtagok létszáma kettőnél 
több. Míg kétfős család mindössze hat található, 
addig ennél több — 3-10 fős — pedig 79. Közülük 
háromfős 17; négyfős 19; ötfős 13; hatfős 13; hét
fős 6; nyolcfős 4 és tízfős 1. Legnagyobb a száma 
a három- és négyfős családoknak. Az egy csa
ládra jutó átlagos létszám 4,6. Ez a szám majd
nem megegyezik a Dávid Zoltán által az egész 
veszprémi püspökség területére kimutatott, egy 
családra jutó átlagos személyszámmal, amely 
4,63 fő.12 

E vizsgált esetben az egy házban élők egy ház
tartást alkotnak, lévén vérségi kiscsalád avagy 
törzscsalád, akik legfeljebb csak szolgát tarta
nak. Többségben vannak a két főnél magasabb 
lélekszámú háztartások: háromfős 12; négyfős 
17; ötfős 15; hatfős 13, majd hét főnél már tíz 
alá csökken, míg a 10 és 11 fős háztartások szá
ma mindössze egy-egy. Az egy házban élők és az 
egy háztartásban élők átlagos létszáma 4,5 fő, 
alatta maradva a Dávid Zoltán által a tágabb 
területen kimutatott, egy házban élő személyek 
6,16 fős átlaglétszámának. A közös háztartások
ban élők átlagos lélekszámát ő is 4,5 főben álla
pította meg. Mivel esetünkben a háztartások 
megegyeznek az egy házban lakókkal, és a ház
tulajdonossal egy házban — az elenyésző számú 
szolgákon kívül — idegen nem lakik, e kisebb 
átlagérték reálisnak fogadható el. 

A református családokról ez összeírás alapján 
elmondható, hogy nagy többségük, azaz kéthar
maduk (63 család) a korabeli nemesi összeírás 
tanúsága szerint a nemességhez (kisnemes!) tar
tozott. A családszerkezet és háztartásszerkezet 
nem mondható változatosnak. Többségben vol
tak a szülőkből és gyermekekből álló vérségi 
kiscsaládok, a szolga nélküli háztartások. Ezeket 
követték az egy szolgát tartó vérségi kiscsaládos 
háztartások. A családok egyharmadát képezték 
a csonka családok. Elenyésző volt a törzscsaládok 
száma, ugyanígy a gyermektelen családoké is. 
A családok és háztartások összetételére vonat
kozó átlagszámok megegyeznek vagy megközelí
tik a veszprémi püspökség egész területére jel
lemző adatokat. 

Figyelemre méltó az azonos nevűek egymás 
mellett vagy egymás közelében élése. E meg
telepedés az esetek többségében rokonokra vo
natkozik az azonos nemzetség tagjai között jött 
létre, s nyomon követhető a XX. század második 
feléig. De feltehető Szabó László kutatásai alap
ján, annak analógiájára, hogy ezek a XVII. szá
zadban és a XVIII. század elején még közös mun
kaszervezetet képező, vagyonközösségben élő 
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nagycsaládok lehettek. Bár a munkaszervezet a 
XIX. és a XX. században már nem kizárólag vér
ségi alapon szerveződött. Benne a vér rokonokon 
kívül az affinális rokonok is helyet kaptak, s 
egy-egy ilyen egység állandó volt, de csak a 
nagy munkák, pl. takarolás idején igénybe vett . 

Lényegesen nagyobb eltérések tapasztalhatók 
a köveskáli római katolikusokat magukba foglaló 
összeírásokat vizsgálva. Négy összeírást volt 
alkalmunk tanulmányozni: 1745-ből, 1757-ből, 
1771-ből és 1776-ból. Valamennyit Padányi Bíró 
Márton püspöksége idején készítették.14 Az 
1745-ös összeírásban tíz, az 1757-ben készültben 
tizenkettő, míg 1771-ben már negyvenkettő, 
1776-ban pedig csak húsz ház szerepel. Itt magas 
számával az 1771-es összeírás szembetűnő. 
Ugyanakkor tizennyolc evangélikus házat is fel
tüntettek, amely öt évvel később már nem szere
pelt. De nem szerepelt az a 22 ház sem, amelyek 
korábban, az összeírás szerint megvoltak. Való
színű, hogy valami hiba történt ebben az adat
felvételben, vagy pedig az 1776-ban készült nem 
írt össze mindenkit. Bár közel húsz ház fel nem 
tüntetése rendkívül súlyos mulasztás lenne. El
képzelhető, hogy ennyien elköltöztek közben. 
Egybevetve a két összeírást, az 1776-os nevek 
megegyeznek az 1771-ben összeírtakkal, viszont 
az előzőben nem szerepel húsz olyan név, amely 
az utóbbiban olvasható. Közte pl. az 1757-ben 
még nagycsaládi kötelékben élő Rédeyek, akik 
1771-ben már kiscsaládokként, külön házakban 
szerepeltek. Minden bizonnyal a szülök halála 
után (akiknek neve akkor már nem található 
az összeírásokban) a gyermekek megosztoztak és 
szétköltöztek, majd később többen a faluból is 
elköltöztek. E név viselői a következő évszázad
ban már Szentbékkállán is megtalálhatók. E 
hiányosság azonban a családszerkezeti vizsgála
tot és a családszerkezet jellemzőit nem befolyá
solja. 

1745-ben a 10 házban 75 fő, 16 család élt, kö
zülük mindössze három tartott szolgát (egy ket
tőt is), öt pedig zsellért, köztük családos zsellért 
is. Három család mellett pedig a családhoz nem 
tartozó özvegyet figyelhetünk meg. A testvérek 
egy háztartásban való élésére mindössze egyet
len adat található, az is a más házában lakó zsel
lérek között. 

A tíz összeirt házból ötben egy családmagos 
az ott élő család, ötben viszont ket tő és ennél 
több családmag él egy fedél alatt, mégpedig két 
családmag három, három családmag egy és hat 
családmag ugyancsak egy házban, ö t , ill. hat 
(a hatodik családmag az ott élő családos zsellér) 
családmagos háznép mindössze egy van, s egyet
len azért is, mert az itt együtt lakók közös ház
tartásban, közös kenyéren, nagycsaládi kötelék
ben élnek: mégpedig a szülők még nem házas 
gyermekeikkel , valamint négy házas fiukkal és 
unokáikkal. Ez esetben a családban élő szemé
lyek száma 17 fő, az egy házban és egy háztar
tásban itt 19 fő lakik. Ez megegyezik Dávid Zol
tán azon megállapításával, hogy a birtokos ne
mességnél az egy házban élők száma a húszat is 
meghaladta.15 Köveskálon ez volt az egyetlen 
római katolikus nemesi család. Itt a gyermekek 

száma hét. Az összeírtak között ez az egyetlen 
ilyen magas gyermeklétszám egy családon belül. 

Csonka család mindössze két esetben figyel
hető meg, az is zselléreknél. 

Az egy házban élő több családmag az esetek 
többségében a háztulajdonos gazda és családos 
vagy özvegy zsellér lakója volt. Utóbbiak szá
mára így volt biztosított a megélhetés,16 csak 
így leltek otthonra. Ezek feltehetőleg külön ke
nyéren külön háztartást képeztek. 

A családok lélekszámáról elmondható, hogy 
az esetek többségében (16-ból 12 esetben) 3 és 6 
fő közötti volt (három 3 fős; négy 4 fős; három 
5 fős és egy 6 fős). A családok átlagos lélek
száma 4,4 fő. 

Az egy háztartásban élők száma az esetek több
ségében három és hat fő volt (3 fő négy, 4 fő há
rom, 5 fő kettő, 6 fő három esetben). A háztar
tások átlagos létszáma így 5 fő, 

Egy házban többnyire 3 és 9 fő között éltek: 
(három, négy, öt és nyolc fő egy-egy házban, 
hat fő három, kilenc fő pedig két házban). így 
az egy házban élők átlagos száma 7,5 főben álla
pítható meg. Mind a háztartások, mind az egy 
házban élők átlagos létszáma meghaladja a Dávid 
Zoltán által megállapított 4,25, ill. 6,16 főt.17 

A gyermekek összlétszáma az adott pillanat
ban 37 volt, többségben lévén a 2-7 gyerme
kesek. Míg egygyermekes csak öt volt, addig 2, 
3, 4, 5, 6, 7 gyermekes tizenegy. Gyermektelen 
mindössze egy család volt. A családonkénti át
lagos gyermeklétszám ez esetben 2,1. 

Az 1757-es összeírás több ponton hasonló az 
1745. évihez. Itt 12 házat írtak össze 18 családdal, 
amelyek közül mindössze egy tartott szolgát, 
három zsellért, egy család magányos özvegyet. 
Egy zsellérházaspár pedig a feleség magányos 
nőtestvérével élt együtt lakóként. Csonka család 
mindössze kettő volt, ezek is lakók. Ezek az ada
tok arányaiban megközelítik az 1745-ben felvei
teket. 

A családok szerkezetében bekövetkezett válto
zás már a 10 esztendő alatt is szembetűnő. Az 
előző korszakban az egy és több családmagot 
magukba foglaló házak egyenlő létszámúak 
voltak, tíz év után viszont az arány eltolódott az 
egy családmagos házak és háztartások javára. 
A 12 összeírt házban mindössze három volt a 
több családmagos háztartások száma, egy-egy 
két, három és egy hat családmagos, míg az egy 
családmagos már kilenc volt. A több családmagos 
házak közül az együtt élő két és három család
mag esetében külön háztartást feltételezünk, 
mivel mindkét esetben családos zsellér, ill. zsel
lérek éltek egy fedél alatt a háztulajdonossal és 
családjával. A nemes Rédey család esetében a 
szülők és nem házas gyermekeik éltek együtt 
nagycsaládi kötelékben házas, gyermekes fiaik
kal. Hat családmagot egyesített e tizenkilenc 
személyt magába foglaló háztartás, közülük az 
egyik a házas juhászuk volt. Az előző összeírás 
óta annyi változás is történt, hogy az ott szerep
lő lányuk közben férjhez ment és kivált a családi 
kötelékből, míg egy fiuk megházasodott, fele
ségét a szülői házba vitte. A vér szerinti család
tagok száma itt tizenhét volt, a gyermekeké öt, 
négy fiú házas, kettő még legény, de már a 20. 
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életévét betöltött. Házas szolgájuk egy háztar
tásban élt velük. 

A többi esetben a kettőnél több főt magukba 
foglaló családok képezték a többséget. Míg két 
fős család csak öt volt, addig 3-6 fős tíz (3 fős 
négy, 4 fős kettő, 5 fős három, 6 fős egy). A csa
ládonkénti átlagos lélekszám az 1745. évihez ha
sonló: 4,2 fő. 

A közös háztartásokban élők létszáma is meg
közelítő: többségben a 3-6 fős háztartások vol
tak. A mindössze három kétfős háztartással szem
ben 11 volt a 3-6 fősök száma (háromfős 4; négy
fős 3; ötfős 3; hatfős 1). Az egy háztartásban élők 
átlagos létszáma 4,6 fő. 

Az egy házban élők átlagos lélekszáma inkább 
a Dávid Zoltán által megállapítottat közelíti meg. 
Többségben a 3 és 4 főnek fedelet adó házak 
voltak a két főt, valamint az öt-kilenc főt ma
gukba foglalók közül csak egy-egy található az 
összeírásban. Az egy házban élők átlagos lét
száma az 1745. évihez (7,5 fő) képest alacsony, 
mindössze 5,6 fő. 

A gyermekek összlétszáma 34 volt. Gyermek
telen család csak három található, egygyerme
kes pedig hét. A többi kettő-négy gyermeket 
nevelt az adott pillanatban. Az egy családra jutó 
átlagos gyermekszám mindössze 1,7; az egész 
vizsgált korszakban a legalacsonyabb. 

Nagyobb változás a családszerkezetben 1771-
ben mutatható ki. Ekkorra eltűnt a Rédeyek 
nagycsaládja, a házas fiúk egymást követik az 
összeírásban, de külön házakban szerepelnek, 
utalva a szülők halála után a nagycsalád felbom
lására. Átmeneti képződmény volt, nem jelle
mezte az egész közösséget, csak a katolikus bir
tokos kisnemeseknél és jobbágy parasztoknál je
lentkezett ideiglenesen, ahogyan erre a XIX. és 
XX. századból is van példa. Szabó László iga
zolta, hogy az egymás közelében élő azonos ne-
vüek a nagycsalád valamikori meglétére enged
nek következtetni.1 8 Adatunk kitűnő bizonyíté
kul szolgál erre a területünkre vonatkozóan is. 

1771-ben 42 házat írtak össze, ezek vala
mennyiében csak egy családmagos vérségi kis-
családok találhatók. Közülük nyolc tartott szol
gát (hét egyet, egy kettőt!), kilencben pedig öz
vegy található. E magányos, önállóan megélni 
nem tudó özvegyek feltehetőleg egy háztartást 
alkottak a vérségi kiscsaláddal, védelmükben 
meghúzódva, amint erre már utaltunk Kosáry 
Domokos alapján. A szolgák ugyancsak egy ke
nyéren, közös háztartásban éltek gazdáikkal.19 

Lakók egyetlen esetben sem találhatók ez idő
ben az összeírásban. 

A családonkénti lélekszámot tekintve elmond
ható, hogy 3-10 fős családok alkották a többsé
get: míg kétfős család hét volt, addig három-
és négyfős 9—9. ö t - t íz fős pedig tizenöt, legtöbb 
közülük az ötfős (hat). A családonkénti átla
gos lélekszám az előzőekhez hasonlóan alakult: 
4,5 fővel. 

Ez esetben, mivel hazátlan zsellérek nincsenek, 
a háztartások és az egy házban lakók lélekszá
ma megegyezik. Többségben a 3-5 fős háztartá
sok voltak (6-12-8), kisebb számban a kettő- és 
a hat-tizenegy fős. Valamennyi száma külön-
külön nem érte el az ötöt. Együttesen voltak 

tizennégyen. Az egy házban élők, ill. az egy 
háztartást képezők átlagos létszáma 4,7 fő, az 
1757. évihez közelítő. 

A gyermekek összlétszáma az összeírás évében 
93 volt, többségben a 2-5 gyermekes családokkal 
(9, 6 és kétszer 3). Egygyermekes család csak 
tíz volt, gyermektelen pedig hét. A családon
kénti átlagos gyermeklétszám 2,2, hasonló az 
1745. évihez. 

1776-ban ismét változatosabb kép tárult fel. 
Mindössze húsz házat írtak össze, közülük tizen
háromban szolgát is tartottak (hétben egy, hat
ban két szolgát), hétben nem. Zsellér és özvegy 
egyetlen házban sem található. Általánosnak ek
kor a szolgát tartó házak mondhatók. 

Az összeírt házak közül tizennégyben egy csa
ládmagos vérségi kiscsalád élt, hatban pedig két 
családmagot egyesítő háztartás. Utóbbiak is egy 
kenyéren éltek, egy fedél alatt a háztulajdonos 
házas szolgájával, egyazon paraszti famíliában. 
Egyetlen esetben található meg a nagycsaládra 
utaló nyom, de már csak törzscsalád figyelhető 
meg: az özvegy apa élt együtt házas fiával és 
unokájával családfőként, velük közös háztartás
ban egy házas szolgával. 

Többségben a 3-5 fős családok voltak (öt és 
négy-négy), kisebb számban a 6-8 fősek, velük 
szemben pedig mindössze hatan a kétfősek. A 27 
összeírt családból kettő volt csonka család, 
amelyben az özvegy anya élt együtt gyerme
keivel. A testvérek együttélésére egyetlen pél
da sincs. A családonkénti átlagos lélekszám ala
csonyabb az előzőeknél, csak 3,8 fő. 

Lakók nem lévén, az egy házban élők és a 
közös háztartásban élők létszáma, hasonlóan az 
1771. évi összeírásban szerepeltekhez, megegye
zik. A 113 személyből a 4-8 fős háztartások, ill. 
házak voltak többségben, számra 3 és 5 között. 
Háromfős háztartás, ill. ház csak egy létezett. 
A házankénti, ill. háztartásonkénti létszám az 
előzőekhez hasonlóan alakult: 5,5 fő. 

56 gyermeket számláltak meg ez évben, több
ségben 2-5 gyermekes családokkal (13!). Két
gyermekes mindössze öt volt, de az ötnél több 
gyermekes elenyésző számú, gyermektelen csa
lád pedig csak egy található. A családonkénti át
lagos gyermekszám így az eddigiekhez ha
sonlóan kettő fölötti, azonban az eddigiektől el
térően a háromhoz közel álló: 2,8. 

Az 1745 és 1776 között eltelt 30 esztendő alatt 
megszűnt az egyetlen igazi nagycsalád, általá
nossá vált a kiscsalád, de ugyanakkor megnőtt 
a szolgát tartó családok, háztartások száma. A 
szolgát tartó családok között ugyanazon nevűek 
fordulnak elő. Később, a XlX—XX. században 
maradékaik is bir tokkal rendelkezők voltak. 
Tehát szolgát csak a nagyobb birtokkal rendel
kező családok tartottak, számuk az úrbérrende
zés éveiben megnőtt. A nincstelenek feltehető
leg a családok védelmében biztosították maguk
nak a létalapot, a befogadóknak viszont mun
kaerőt jelentettek.20 

1771-ben Köveskálon a visitátorok 18 evan
gélikus házat is számba vettek. Ezekről az evan
gélikusokról többet nem tesznek említést sem a 
római katolikus összeírások, sem a református 
összeírás. Pedig a XVIII . századi köveskáli evan-
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gélikusokról külön temetörész is tanúskodik a 
felső református temető szomszédságában. Az 
összeírásban szereplő családnevek közül a Lakos 
név még egy sírkövön kiolvasható. De tudjuk az 
anyakönyvi és a helyszíni néprajzi adatokból, 
hogy az evangélikusok házasodással beolvadtak 
a reformátusokba, mások pedig elkerültek, ill. 
visszakerültek a szomszédos evangélikus több
ségű kisnemesek közé Kővágóörsre, Szentantal
fára és Mencshelyre, pl. Antalok, Lampérthok, 
hisz az evangélikusok nagy része bevándorolt 
Köveskálra. Ennek az 177l-es lélekösszeírásnak 
minden adata nem ellenőrizhető, így nem fogad
ható el még hibaszázalékkal sem megbízható for
rásnak. 

Tizennyolc házat írtak össze, amelyek közül 
egyetlen házban sem volt szolga, egyben élt csak 
magányos özvegy a gazdával, csonka család pe
dig öt volt. Valamennyi család, szám szerint 13 
kiscsalád volt, egy családmaggal, magányosan 
élők pedig öten voltak, saját házukban. A 3-6 
fős családok voltak többségben, bár számuk 
egyedileg nem érte el a hármat, együttesen elérte 
a nyolcat. A kétfős családok száma négy volt. 
Az egy családra eső átlagos lélekszám 2,8. 

Az egy házban lakók közös háztartásokat al
kottak, egy kenyéren éltek. Háztartásonkénti 
létszámuk többnyire 2-4 között volt, de egy-egy 
6-7 fős is előfordult. Az egy házra és egy háztar
tásra jutó átlagos lélekszám 3 fő. 

Az összeírtak harmada gyermektelen, har
mada egygyermekes, harmada pedig 2-4 gyer
mekes. A családonkénti átlagos gyermeklétszám 
mindössze 1,4. 

Az egész evangélikus közösségre — ha az 
összeírás adatait elfogadjuk — a kirívóan ala
csony átlagszámok jellemzőek, alátámasztva 
Dávid Zoltán megállapítását, hogy a protes
tánsoknál kevesebb az egy háztartásra jutó sze
mélyek száma,21 bár ennek a köveskáli reformá
tusok 1769. évi adatai ellentmondanak. 

A legváltozatosabb családszerkezeti kép a ró
mai katolikus lakosságú Szentbékkállán figyel
hető meg. Négy összeírás segítségével vizsgál
ható a családszerkezet. Az összeírások 1747-ből, 
1757-ből, 1771-ből, 1776-ból származnak.22 1747-
ben hatvan, 1757-ben hatvanöt, 1771-ben száz, 
1776-ban kilencvenhat házat írtak össze. Közülük 
1747-ben nyolc szolgatartó (két zsellért öt, ennél 
többet kettő), három szolgát és zsellért tartó 
(közülük egy hatot tartott), nyolcban özvegy 
fordul elő, egy pedig idegen családot lakóként 
tartó ház volt. Három esetben fordult elő test
vérek együttlakása. Két esetben a magányos 
férfi testvér családtagként lakott házas testvéré
vel egy háztartásban, közös kenyéren. Egy eset
ben a két házas testvér csak egy fedél alatt la
kott, de feltehetőleg külön háztartásban. Utób
biaknál birtokos kisnemesi családról lévén szó, 
feltételezhető a nagycsalád korábbi megléte is, 
ahogy az ilyen esetekre Szabó László ezt kuta
tásaival igazolta.23 

A családszerkezetre az egy családmagos kis-
családok a jellemzőek, de megtalálható e 45 ese
ten kívül 11 esetben a két családmagos, 3 esetben 
pedig a három családmagos házközösség is. Az 
egy családmagos házak esetében is előfordult a 

háznéphez tartozóan a magányos zsellér, özvegy 
vagy szolga is. Nyolc esetben csonka a család: 
özvegyasszony, ill. egyetlen esetben özvegy 
férfi élt együtt gyermekeivel . Három esetben a 
nagycsalád megléte tapasztalható: egyszer a szü
lők együtt élnek még nőtlen fiaikkal, valamint 
házas fiaikkal és unokáikkal . A másik esetben a 
szülők még nem házas és házas gyermekeikkel 
élnek közös kenyéren. Egy esetben pedig az öz
vegy anya mint családfő, házas fiával és még 
nőtlen fiaival, valamint hajadon lányával él kö
zös háztartásban, csonka nagycsaládot képezve. 
Jól körvonalazható, hogy több azonos nevet vi
selő kiscsalád él egymás mellett, pl. Borbélyok, 
Vargák, Lovászok, Istvándyak, akik elképzelhető, 
hogy az összeírást megelőző időkben még nagy
családi kötelékben élhettek. (A családok csopor
tos előfordulása jellemző más községre is, pl. 
Köveskál, Balatonhenye, Monoszló, bár itt kisne-
mesekről lévén szó, ebben a nemzetségi szer
vezet nyomait feltételezhetjük.) Szabó László iga
zolta, hogy a rokonok egymás mellett élése le
het egy korábbi belső telek, közös birtok felosz
tásainak a következménye, amely országszerte a 
nagycsaládok felbomlása utáni időszakot jelle
mezte. A családelemek egymás közelében marad
tak, a szétesés csak a vagyonközösség felbom
lását jelentette.24 

A vizsgált összeírásban két alkalommal fordul 
elő a szülőknek egy házas gyermekükkel és uno
kájukkal való együttélése, azaz a törzscsalád. 
Mindkét esetben patrilokális törzscsaládról van 
szó. 

A többi több családmagos ház esetében a vér
ségi alapon együtt élő családdal egy fedél alatt 
— avagy egy telken? — családos és egyedül
álló zsellérek (egyszerre mindkettő is előfordul), 
egyedülálló vagy családos szolgák, ill. szolgák és 
zsellérek is előfordulnak. Feltehető, hogy a csalá
dos zsellérek és a háztulajdonosok külön kenyé
ren, külön háztartásban éltek. Azonban a magá
nyos zsellérek, vagy a gyermekes özvegyek bizo
nyosan közös kenyéren és közös háztartásban él
tek a háztulajdonossal. Ez a köveskálihoz hason
lóan a Kosáry Domokos által Pest megyében 
vizsgált és paraszti famíliának nevezett egység 
lehet, amelyben a jobbágyi kis-, törzs- vagy 
nagycsalád mellett önállóan feltehetőleg megélni 
nem tudó özvegyek, zsellérek, pásztorok és fo
gadott cselédek is meghúzódtak a családfő veze
tése alá tartozva. Valójában ez egy feudális kép
ződmény volt, amely létalapot biztosított tag
jainak.2 

A külön családmagot és háztartást alkotó zsel
lérek pedig lakóház híján lakóként kerülhettek 
egy-egy háztulajdonos fedele alá.26 

A 347 főt számláló 73 családból az egy csa
ládra jutó lélekszám kettő és tizenegy között mo
zog, legnagyobb számú a négy- és ötfős (15, ill. 
14 család). (Kétfős 12; háromfős 11; hatfős 13; 7 
és 11 fős csak egy-egy, ill. három-három talál
ható.) Az egy családra jutó átlagos lélekszám 
4,3 fő. 

A háztartások (68!) lélekszáma 2—12 fő között 
van, legtöbb az öt-hat főt magába foglaló (16-16!). 
A többi száma 1 és 10 között mozog, az átlagos 
lélekszám egy háztartásban 5,1 fő. 
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Hasonlóan a háztartásokhoz, egy házban 2-12 
között van az ott élők létszáma. Legmagasabb az 
5-6 fős házak száma (13-11!), legalacsonyabb a 
11-12 fős házak száma (1-2!). Az egy házban élők 
átlagos létszáma 5,9 fő. 

Az adott esztendőben összesen 183 gyermeket 
írtak össze. Legnagyobb számban a 2-4 gyerme
kes családok voltak (16-14-13!), gyermektelen 
család csak nyolc szerepel. A családonkénti átla
gos gyermeklétszám 2,6. 

Valamennyi érték megközelíti a Dávid Zoltán 
által megállapítottat és a köveskáli értékeket 
egyaránt. 

1757-ben az összeírt 65 házból 15 tartott szol
gát (kettő két szolgát is), 18 zsellért (l-l kettő, 
ill. három zsellért), szolgát és zsellért négy ház
ban, özvegyet pedig 11 házban tartottak. Tehát 
48 házban idegenek éltek egy fedél alatt a vér
ségi családdal. Testvérek együttélésére mind
össze két adat van: mindkét esetben két házas 
testvér (a Jankó és a Juhász testvérek) él egy 
házban, de nem valószínű, hogy közös kenyéren, 
közös háztartásban. A recens néprajzi anyagban 
nagyszámú példa van az egy házban lakó, de kü
lön háztartásba tartozó testvérekre, sőt szülőkre 
és gyermekekre is. De lehetett ez a külön ház
tartás egy gazdasági egység, viszont külön gazda
sági egységként funkcionáló háztartásokra is 
akad szépszámú példa. Elképzelhető, hogy a szét
hullott nagycsalád már vagyonközösséget nem 
alkotó egységeivel állunk szemben. Ezeknek 
változataira Veress Éva a sárospataki uradalom 
falvaiban XVII. századi példákat is talált.27 

Bár többségben vannak az egy családmagos 
házak, a kiscsaládok, de alig marad le mögöttük 
a több családmagot egyesítő házközösség. Az 
előforduló utóbbi 27 esetből 14 esetben a nagy
család meglétére vannak adatok: özvegy apa 
vagy anya él közös háztartásban házas fiaival 
vagy nőtlen és hajadon gyermekeivel s házas 
fiával. Egy esetben a nőtlen és házas fiú mellett 
a férjezett lány és a vő is egy fedél alatt él anyó
sával. Bizonyára nem volt házuk, s átmenetileg 
kerültek ide, hisz a XIX. és XX. századi néprajzi 
anyagban csak olyan példákat találunk, amikor 
vőnek akkor ment valaki, ha a szülőknek kizáró
lag lányai voltak, vagy magára maradt a szülő, 
és a gazdaságban kellett a férfi munkaerő. Egyéb
ként vőnek menni kiszolgáltatott helyzetet je
lentett, összeírásunk nem ilyen esetet rögzített. 

Megfigyelhető a nagycsaládnak nemcsak cson
ka változata, hanem a teljes is: a szülők nőtlen 
és hajadon gyermekeikkel, valamint házas fiuk
kal élnek együtt. De adataink vannak a törzs
család meglétére is, amikor a szülők egy házas 
fiukkal vagy az egyik özvegy szülő egyik házas 
fiával él közös kenyéren. Figyelemre méltó, hogy 
azon esetekben, amikor özvegy apa él együtt 
házas és nem házas gyermekeivel, akkor ő a csa
ládfő, az összeírásban első helyen szerepel, azon
ban ugyanilyen esetben, ha az özvegy anyával 
élnek együtt házas és nőtlen fiai, akkor a gaz
daságot ténylegesen vezető és irányító házas fiú 
szerepel az első helyen, családfőként. 

A családok lélekszámáról elmondható, hogy a 
három-, négy- és ötfős családok vannak többség
ben (19, 16, 14), őket a kétfős családok követik 

(12!), de együttvéve a két főnél magasabb lélek
számú család az általános. A hat-kilenc fős csalá
dok is megtalálhatók. Az átlagos lélekszám 4,7 
családonként. 

A háztartások között a három-, az öt- és a hat
fős háztartások fordulnak elő legnagyobb szám
ban (15, 19, 16), de megtalálhatók a kettő és ti
zenkettő főt egyesítők is. A háztartásonkénti 
átlagos létszám 4,8 fő. 

Egy házban legnagyobb létszámban 5-6 fő él 
(15, 13), de 2-12 fő között minden létszám elő
fordul. Az egy házban élők átlagos létszáma 6,2 
fő. 

Az összeírok 201 gyermeket vettek számba, 
többségben feljegyezve az egy gyermeknél töb
bet nevelő családokat (egygyermekes 27). Leg
nagyobb számúak a két- és háromgyermekes 
családok (25 és 12), de 4-7 gyermek is előfordul. 
Meglepően magas a gyermektelen családok szá
ma: huszonhárom. Ennek oka az összeírásokból 
nehezen állapítható meg, hisz a faluban hatékony 
és nagyarányú születéskorlátozásról sem beszél
hetünk később sem. Ez az arányszám a veszprémi 
püspökség egész területén szembetűnt Dávid 
Zoltánnak, de az okokat nem sikerült megállapí
tania.28 

1771-ben a számba vett 100 házból 37 szolgát 
(nyolc 2 szolgát, egy-egy pedig 3, ill. 4 szolgát), 
34 zsellért (két zsellért 10, három, ill. négy zsel
lért pedig 2, ill. 1), 11 pedig szolgát és zsellért 
tartott. Tehát 82 házban, azaz az összeírtak több
ségében szolga- vagy zsellértartó családok éltek. 
Vizsgált időszakunkra jellemző, hogy 1747 és 
1771 között általánosnak mondhatók a faluban a 
szolgát és zsellért, esetleg mindkettőt befogadó 
házak, családok. 

A szolgát, a zsellért foglalkoztató családok és 
háztartások nagy száma az uralkodó családszer
kezettel, a kiscsaláddal áll összefüggésben. így 
látták és tudták megfelelően biztosítottnak a 
család munkaerő-szükségletét. 

A 117 összeírt családból 80 egy családmagos, 
20 esetben egy házban két családmag, 3 esetben 
pedig 3 családmag található. Dominánsnak az 
egy családmagot magukba foglaló házak mond
hatók. A három családmag a jobbágy gazdából 
és családos zsellér lakóiból áll. Ugyanez mond
ható el a két családmagos házak esetében is. Két 
esetben előfordul a törzscsalád: mindkét alka
lommal az özvegy apa élt együtt házas fiával. 
Családfőként az apát tüntették fel. Az azonos 
nevűek egymás mellett vagy egymás közelében 
élése ez alkalommal is megfigyelhető. 

Hat esetben csonka családot vettek fel az ösz-
szeírók, ezek vegyesen fordulnak elő a jobbá
gyok és zsellérek esetében, egy kivételével min
den alkalommal az özvegy anya kiskorú gyer
mekeivel élve vezeti a gazdaságot, esetenként 
szolgát is tartva. Általában elmondható, hogy a 
megvizsgált minden esztendőben nagyobb a lét
száma az özvegy nőknek (legyenek akár magá
nyosak, vagy gyermekeikkel élők, akár a gazda
ságot önállóan vezetők), mint az özvegy férfiak
nak. 

A családonkénti lélekszám 2 és 9 fő között mo
zog: egyedenként legmagasabb a 2 és 3 fős csalá
dok száma (30 és 29), majd a 4 és 5 fősek köve-
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tik 22, ill. 17 család. Általában elmondható, hogy 
összességében a 3-6 fős családok vannak több
ségben, összesen 80 a számuk. A családonkénti 
átlagos lélekszám 3,5; alacsonyabb az eddig meg
vizsgált, valamint az egész veszprémi püspökség 
területére jellemző átlagos értékeknél . 

A háztartásokról elmondható, hogy 2 és 9 fő 
között mozog létszámuk, többségben 3-6 fővel. 
Ezek összlétszáma 79, szemben a 23 két főssel. 
A hatnál magasabb lélekszámú háztartások ele-
nyészőek. Az átlagos lélekszám háztartásonként 
4,3 fő, megközelíti az eddigi ér tékeket . 

Egy házban 2-11 személy él, legmagasabb 
számban a 3-7 személyes háznéppel (79!). Ezzel 
szemben a 2, 8, 9 és 11 főt egyesítő házak egye
denként nem érik el a tízet. Az egy házban élők 
átlagos létszáma 5 személy. 

Az összeírt 522 személyből 226 a gyermek. Fel
tűnően magas az egygyermekes családok száma: 
35. A gyermekteleneké 19. A családok többségé
ben 2-9 gyermeket neveltek, legnagyobb szám
ban a 2-4 gyermekesekkel (23, 13, 15). A csalá
donkénti átlagos gyermekszám azonban csak 2. 

Végezetül az 1776-ban megszámlált 96 házból 
mindössze 32-ben élt szolga vagy magányos öz
vegy. Szolgát húszban (két szolgát négyen, hár
mat ketten), magányos özvegyet tizenkettőben 
találnak. Szembetűnő, hogy az eddigi 30 eszten
dőben mindig megtalálható volt a családos vagy 
magányos zsellér is több-kevesebb számban az 
összeírt házakban, viszont jelen esetben egyet
len zsellért sem írtak össze. Feltüntettek viszont 
nyolc alkalommal a háztulajdonos család mellett 
idegen családokat is, akiknek minőségét avagy a 
tulajdonossal való rokonságát nem jelezték. így 
feltehető, hogy hazátlan lakókról van szó, akik 
külön kenyéren, háztartásban és munkaszervezet
ben éltek egy fedél alatt a háztulajdonos család
jával. Az összeírt házak lakói döntő többségük
ben egy családmagosak, azonban 19 esetben két 
családmagot, egy esetben pedig három család
magot is találunk egy házban. A már jelzett ide
gen családokon, lakókon kívül tíz alkalommal 
házas testvérek, egyszer pedig még nőtlen, ill. 
hajadon testvérek laknak együtt házas testvérük
kel. Valószínű, közös kenyéren és háztartásban. 
Az együtt élő házas testvérek esetében feltehe
tően külön háztartásokról van szó, akik külön 
kenyéren éltek, bár nem kizárt a vagyonközösség 
és közös munkaszervezet lehetősége sem. Igaz, 
hogy az új- és legújabb kori néprajzi példák te
rületünkről azt igazolják, hogy az átmenetileg 
létező nagycsalád a szülők halála után felbomlott, 
a testvérek a vagyonon megosztozva nem tartot
ták fenn a közös háztartást sem. Csak a házas
ságra nem lépett testvérek éltek közös háztartás
ban, közös kenyéren, vagyonközösségben. Az 
előző, 1747. évi és 1757. évi összeírásokkal egy
bevetve megállapítható, hogy az 1776-ban együtt 
élőként feltüntetett testvérek közül a Borbélyok, 
Istvándyak, Nagyok, Vargák, Salamonok 1747-
ben, ill. 1757-ben nagycsaládi kötelékben éltek. 
De közöttük felbomlott nagycsaládok is meg
figyelhetők. Ez az adat ismételten igazolja Szent-
békkállán a nagycsalád átmeneti meglétét, amely 
azonban nem volt állandó még egy rövid idő
periódusban sem. Felbomlott, hogy aztán, ha a 

szükség úgy kívánta, ismét újraszerveződjön, 
ahogy arra ebből a faluból még a XX. századból 
is van példa. E családszerkezeti formával minden 
bizonnyal a gazdasági stabilitást biztosították, 
védekezve a zselleresedés ellen, amely még a 
jómódúakat is fenyegette, sőt sújtotta is. 

A pillanatnyi gazdasági helyzet kínálhatta a 
nagycsaládi formát, amelyben szerepet játszot
tak az örökösödési szokások is. De a birtok szét
aprózódásával járó elszegényedés megelőzése 
nem lehetett az egyetlen kiváltó oka a nagy
család átmeneti megjelenésének. Életben mara
dását szolgálta a birtok nagysága megkívánta 
munkaerő-szükséglet is a vagyonos jobbágy
parasztoknál. Közrejátszhatott itt az a törekvés 
is, hogy a különféle kötelező szolgáltatásokat 
minél kevesebb erőfeszítéssel teljesítsék.29 

Faragó Tamás több kutatás eredményeiből 
megállapította, hogy a bonyolult szerkezetű ház
tartások nem a szegényebb, hanem a birtokos 
réteget jellemezték. Így alkalmazkodtak a feudá
lis szolgáltatások és az extenzív vegyes gazdál
kodás együttes munkaerőigényéhez, de ugyan
akkor így gátolták meg a földszűkével jelent
kező társadalmi süllyedést is. Ezek a területek 
a XIX. század végén már alacsony termékeny-
ségűek voltak (születések alacsony száma).30 

Megvizsgálandó a népesedési viszony is az adott 
korszakban, mert ez összefüggésbe hozható a 
több családmagos háztartások létrejöttével.'51 

Tizenkét esetben közös háztartásban özvegy 
élt együtt egy-egy kiscsaláddal. Nem tudható, 
nem állapítható meg, hogy a magányos, csak 
keresztnevén feltüntetett asszony (az esetek több
ségében) védelmet kereső zsellér-e, avagy az 
egyik házasfél özvegyen maradt szülője. Mind
két eset előfordulhat. 

A 114 családban többségben a kettő-öt fős 
családok találhatók (24, 27, 27, 23), de hat- és 
hétfős is előfordul. A családonkénti átlagos lélek
szám 3,7; alacsonyabb az 1747—57. évinél, vala
mint a köveskálinál, utalva a megnövekedett 
számú kiscsaládra. 

A háztartásonkénti lélekszám 2-9 közötti, több
ségben a 2-6 főt magukba foglalókkal (18, 22, 
25, 26, 11). Az átlagos szám háztartásonként az 
eddigieket megközelítő 4,1 fő. 

Csökkent viszont az egy házban élők lélek
száma: 1-12 fő között mozog, de legnagyobb 
számban 2-7 fős háznéppel (8, 11, 20, 28, 11, 8). 
Átlagos lélekszámuk házanként mindössze 4,7 fő, 
alacsonyabb a veszprémi püspökség területének 
átlagánál, de alacsonyabb a szentbékkállai 1747. 
és 1757. évihez viszonyítva is. Megegyezik vi
szont az 1757. évi köveskálival. Mindezek a na
gyobb létszámú családok és háznépek szétapró
zódásával függenek össze. Érdekes, hogy amíg 
Köveskálon az úrbérrendezés éveiben megnőtt 
a szolgát tartó családok és háztartások száma, 
addig Szentbékkállán ugyanezen időben csökkent 
a számuk, még az 1771. évi, ugyanezen község-
bélihez képest is. Feltételezhető, hogy bizonyos 
átmeneti kiegyenlítődés következhetett be a ko
rábbi szolgák és jobbágy parasztok gazdasági 
helyzetében, amely a szolgák számának csökke
nésével járt együtt. 

A megszámlált 461 személyből 213 a gyermek. 

625 



Legnagyobb létszámúak az 1-4 gyermekes csalá
dok (28, 29, 24, 10), bár elmondható, hogy több
ségben vannak a kettőnél több gyermeket — 3-5-
öt nevelők az adott pillanatban: a 28 egygyerme
kessel szemben számuk 66. Gyermektelen össze
sen 18 család. Az átlagos családonkénti gyermek
szám 1,9, alatta maradva a veszprémi püspökség 
egész területére jellemző 2,63-as átlagnak. De 
csökkenés tapasztalható az 1747. évi szentbék-
kállai 2,6-os átlaghoz viszonyítva is. 

összegzésként elmondható, hogy a rendelke
zésre álló több, különböző időperiódusból szár
mazó lélekösszeírás lehetőséget adott a családok 
részbeni mozgásban, változásban való megfigye
lésére, így is tendenciák állapíthatók meg, hisz 
30 esztendő alatt sem volt egyetlen faluban sem 
változatlan a családszerkezet, a családok össze
tétele: Ugyanez megfigyelhető a Káli-medence 
többi faluja esetében is, bár ezek adatainak rész
letes összegyűjtése és elemzése még hátravan. 

Amint azt az eddigi forrásokból kiolvashatjuk, 
területünk nem tartozott a nagycsaládos, az ösz-
szetett háztartások területéhez. Veress Éva kuta
tásai szerint az összeírtak vagyoni helyzete mel
lett a tájegységre jellemző uralkodó gazdálko
dási ág is befolyásolta a családszerkezet alaku
lását, így a bortermelő, szőlőművelő területek 
lakosságánál kisebb a családok lélekszáma, 4-5, 
s nem jellemző a nagycsaládok általános meg
léte, míg az átmeneti területeken, ahol ,,a szán
tó—állattartó gazdálkodási mód bortermeléssel 
is párosul, a családszerkezet terén kompromisszu
mos viszonyok találhatók".32 Vizsgált falvaink 
is hasonló gazdálkodási ágakkal rendelkező vidé
ken találhatók, ahol a szőlőművelés kedvezőbb 
megélhetési lehetőséget biztosított kisebb föld
területen is.33 Akkor, amikor uralkodó család
típusnak a vérségi kiscsalád mondható, hozzá 
kell tenni azt is, hogy mellette átmenetileg létre
jött vagy újjászerveződött a vérségi alapú nagy
család is, amelyre az összeírásokban konkrét 
adatok találhatók, de erre engednek következ
tetni a feltehetőleg konszangvinikus kapcsolat
ban lévő kiscsaládok egymás utáni feltüntetése, 
az egy házban élő testvérek előfordulása, a re
cens, nagycsalád meglétére utaló néprajzi adatok 
és Szentbékkállán a rokonsági terminológiában 
történő olyan megkülönböztetések, amikor „szét
választják az idősebb és fiatalabb sógorokat (só
gorbácsi vagy sógorbáttya és sógor, kisebb 
uram), valamint házastársaikat (ángyi és sógor
asszony)". Az ilyen megkülönböztetésnek Szabó 
László szerint az együtt élő nagycsaládi rendszer
ben volt csupán értelme, a kiscsaládi terminoló
giákból hiányzik.34 A nagycsaládok és összetett 
háztartások átmeneti létrejöttének gazdasági és 
népesedési okai lehettek (elszegényedés meg
akadályozása, nagyobb munkaerő-szükséglet, 
emelkedő népességszám), de kialakulásuk, amint 
azt Faragó Tamás igazolta, többségében csak a 
XVIII . század közepe utáni időszakra datálható, 
bár nem ellentmondó tény XVI—XVII. századi 
létezésük sem.35 

A háztartások összetételében hasonló folya
matok figyelhetők meg, összefüggésben a család
szerkezettel. Utóbbi határozza meg az egy házban 
élők létszámának alakulását is. 

A családok, háztartások és az egy házban élők 
átlagos lélekszáma megegyezik, vagy általában 
— néhány esettől eltekintve — megközelíti a Dá
vid Zoltán által az egész veszprémi püspökség 
területére kimutatott értékeket. Esetünkben is 
elmondható, hogy a legtermékenyebb korszakban 
30-40 év között voltak a szülők, s az ilyen ko
máknak a legmagasabb a létszáma is. A 60 év 
fölöttieké a legalacsonyabb. A legtöbb gyermek 
a családonként, háztartásonként a 30-51 év kö
zötti szülőknél figyelhető meg. Az özvegyek ese
tében változó a gyermekszám, előfordulnak ki
rívóan magas létszámok is egy-egy esztendőben, 
pl. Szentbékkálla, 1771. Elmondható itt is, hogy a 
háztulajdonosok több gyermekkel rendelkeznek 
általában, mint a lakók vagy a szolgák (pl. pász
torok).36 Minden esetben nagyobb a kiscsaládok 
létszáma a csonka családokénál, s esetenként az 
újraházasodás is kimutatható. Az idegenek elő
fordulása egy-egy házban változó. Egyes években 
emelkedik a szolgák száma háztartásonként, pl. 
1757 vagy 1771, máskor visszaesik, pl. 1776, 
Szentbékkálla. Ugyanez mondható el az özvegyet 
tartó háztartásokról vagy a zsellérek előfordu
lásáról is akár a háztulajdonossal egy, akár kü
lön háztartásban. 

A II . József-féle népszámlálás adataival ösz-
szevetve az összeírások adatait, lényeges elté
rések tapasztalhatók az összlétszámokat illetően, 
az átlaglétszámok azonban megközelítik egymást: 
1784—1787 között Köveskálon 183 házban 210 
családot írtak össze, közülük 167 nemest, 3 pa
rasztot és 115 zsellért (utóbbiak a férfilakosság
ból, amely 397 fő a nők 426 fős számával szem
ben). Ugyanakkor Szentbékkállán 124 házzal 120 
családot, ahol 25 nemes, 1 polgár (iparos), 21 
paraszt és 79 zsellér a számba vett (246 férfi és 
226 nő).37 Ezek az adatok jóval magasabbak az 
1776-ban felvetteknél. Amíg az anyakönyvi ada
tok részletes elemzése nem történik meg, addig 
a Faragó Tamás általi megállapítás valószínűsít
hető ez esetben is, miszerint a XVIII . században 
jelentősen megnőtt a népességszám.38 

A családokat letelepedés szerint is megvizs
gálva, többségében neolokális (házasságkötés 
után új helyre költözők) típusok figyelhetők meg, 
de mellettük a konszangvinolokális (házasság
kötés után valamelyik vérrokonhoz költözők) 
típusok közül a patrilokális családok (a férfi 
szüleihez költöző házaspárok) is megtalálhatók.39 

Ezek a jellemzők a házzal rendelkezőkre mond
hatók el, a zsellérek és a kisszámú házas szolga 
esetében a letelepedés és a letelepedőnek a ház
tulajdonoshoz való kapcsolata jelenlegi ismere
teink alapján nem állapítható meg, legfeljebb 
csak feltételezhető abban az esetben, ha azonos 
nevüekről van szó. 

A két különböző felekezetű községben a Dávid 
Zoltán által felállított család- és háztartástípuso
kon, azaz a vérségi kiscsaládok, törzscsaládok, 
nagycsaládok, valamint az egyszerű vagy szolgát 
tartó és az összetett háztartásokon belül tizenhat 
változatot különíthetünk el: 

1. Házaspár gyermekekkel 
2. Házaspár gyermekekkel és egyikük testvéré

vel 
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3. Házaspár gyermekekkel és egyik szülővel 
4. özvegy férfi gyermekekkel 
5. özvegy nő gyermekekkel 
6. Házastárs nélküli testvérek 
7. özvegy férfi házas fiával és unokájával 
8. Magányos férfi gyermekeivel 
9. Magányos nő gyermekeivel 

10. Egyedül élő férfi 
11. Egyedül élő nő 
12. Házaspár gyermekek nélkül 
13. Házaspár egyikük szülőjével és gyermekekkel 
14. özvegy nő házas fiával és nőtlen, hajadon 

gyermekeivel 
15. Felnőtt testvérek anyjukkal 
16. Szülők több házas és nőtlen fiukkal, hajadon 

lányukkal 

A háztartások esetében a felsoroltak bővülnek 
annyival, hogy szolga (egy vagy több), özvegy 
vagy magányos zsellér található-e kötelékükben. 

A két községet összehasonlítva kimondható, 
hogy a református kisnemesi többségű Köves-
kálon a kiscsaládok, valamint a kiscsaládos és 
kiscsaládos szolgát tartó háztartások, a kevés 
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EMŐKE S. LACKOVITS 

DIE MERKMALE DER FAMILIENSTRUKTUR IN KÖVESKAL 
UND SZENTBÉKKALLA IM XVIII. JAHRHUNDERT 

Die im XVIII—XIX. Jahrhunder t römisch-katho
lische Gemeinde Szentbékkálla und die reformierte 
Gemeinde Köveskál fassen unter den acht Gemeinden 
des Káler Beckens die Merkmale der zu den beiden 
Konfessionen gehörenden Bevölkerung am stärksten 
zusammen. 

Die Grundlage für die Untersuchung der Familien
struktur der beiden Gemeinden bildet die Zusam
menschreibung des Veszprémer Bischofs Márton Padá-
nyi Biró aus den Jahren 1745, 1757, 1771 und 1776, 
die in erster Linie die katholischen Seelen berück
sichtigten, und eine 1769 angefertigte reformierte 
Zusammenschreibung. Die aufgrund des schriftlichen 
Materials sich abzeichnenden Merkmale werden durch 
den Vergleich mit den neuesten ethnologischen Anga
ben zuverlässiger. Bei der Analyse des Materials waren 
die geschichtsstatistischen Forschungen und Ergebnisse 
von Zoltán David und die gesellschafts-ethnologischen 
Forschungen und Ergebnisse von László Szabó rich
tungsweisend. 

Die Familie ist als Funktion mehrerer Komponenten 
eine ständig in Bewegung befindliche Einheit der 
Gesellschaft, die nach Ernő Tárkány Szücs auf dem 
Weg der Ehe zustandekommt, auf Blutsbasis beruht, 
von der Gesellschaft anerkannt und geregelt wird und 
eine Gruppe rechtlich selbständiger, mit separatem 
Besitz versehener ständig Zusammenlebender darstellt, 
deren Ziel die Zeugung von Nachkommen und die 
Gewährleistung der Bedingungen für ihre Erziehung 
ist. In Bezug auf ihre Struktur kamen verschiedene 
Variationen zustande. 

Auf unserem Gebiet zählt man in der bäuerlichen 
und ehemals kleinadligen Gesellschaft all jene Fa
milientypen in den Begriff der Familie, die vom Ende 
des XIX. Jahrhunderts bis zur Mitte des XX. Jahr
hunderts lebende und funktionierende Familienformen 
waren. Zwei grundlegende Kriterien jeder Formulie
rung ist die Blutsbeziehung und das Wohnen unter 
einem Dach. Im untersuchten Zeitraum lebten jedoch 
nicht nur die auf Blutsbasis zusammengehörenden 
Personen unter einem Dach, sondern auch fremde 
Personen, die nicht zur Familie gehörten, z.B. die 
Knechte und Diener des Hausherrn, alleinstehende und 
familiäre Häusler. Somit ist es akzeptabler, über Fami
lien und Hausleute zu sprechen, und diese können 
auch gemeinsame Haushalte bilden. Die mit dem Haus
besitzer in einem gemeinsamen Haushalt lebenden 
Häusler bilden die von Domokos Kosáry als bäuerli
che Familie bezeichnete Einheit, in der die neben der 
leibeigenen Klein-, Stammes- oder Großfamilie ver
mutlich nicht auskommenden Witwen, Häusler, Hir
ten und aufgenommene Knechte sich unter die Führung 
des Familienoberhauptes stellten und so in dieser 
feudalen Einrichtung zu einer Existenzgrundlage ge
langten. Die zu verschiedenen Haushalten gehörenden 
Personen gelangten infolge des Mangels an Wohnhäu
sern mit dem Hauseigentümer unter ein Dach. 

Die animalen Zusammenschreibungen aus den ver
schiedenen Zeiträumen gaben die Möglichkeit zur 
Beobachtung der Familien in ihrer teilweisen Bewegung 

und Veränderung. Schon innerhalb von dreißig Jahren 
kann die Familienstruktur und die Zusammensetzung 
der Familien in keinem einzigen Dorf mehr als un
verändert bezeichnet werden. Das Gebiet gehörte aber 
nicht zum Gebiet der großfamiliären und zusammenge
setzten Haushalte. Die vorherrschenden Wirtschafts
zweige waren der Weinbau und die Weinherstellung, 
die auf der Arbeit der Familien mit weniger Personen 
aufbauten. In der Dörfern des Gebietes war die Klein
familie auf Blutsbasis der vorherrschende Familientyp, 
aber daneben bildete sich auch die Großfamilie auf 
Blutsbasis vorübergehend heraus bzw. formierte sich 
neu, auf deren Existenz die konkreten Daten der Zu
sammenschreibung verweisen. Darauf lassen auch die 
in einem Haus lebenden Geschwister sowie die in 
der verwandschaftlichen Terminologie die jüngeren 
und älteren Schwager und ihre Ehepartner unterschei
denden Bezeichnungen schlußfolgern. Das vorüberge
hende Zustandekommen der Großfamilien und der 
zusammengesetzten Haushalte kann wirtschaftliche 
und Bevölkerungsgründe gehabt haben. 

Die durchschnitt l iche Zahl der Mitglieder der Fami
lien und Haushalte sowie der in einem Haus lebenden 
Menschen stimmt mit den von Zoltán Dávid für das 
gesamte Gebiet des Veszprémer Bistums festgestell
ten Wer ten überein. Die Zahl der Eltern im Alter von 
30 bis 40 Jahren war am größten, und dieses Alter war 
auch am fruchtbarsten. Die meisten Kinder können 
zwischen dem 30. und 51. Lebensjahr der Eltern beo
bachtet werden. Die Hausbesitzer hatten in jedem 
Falle mehr Kinder als die Bewohner. Die Mitglieder
zahl der Kleinfamilien kann in jedem Falle als grös
ser als die der Rumpffamilien angesehen werden. 

Die Familien waren vom Standpunkt der Nieder
lassung neolokal (nach der Hochzeit von den Eltern 
fortziehende Familien) oder patrilokal (nach der Hoch
zeit zu den Eltern des Mannes ziehende Familien). 
In den untersuchten Dörfern konnten 16 Variationen 
der Klein-, Stamm- oder Großfamilien auf Blutsver
wandschaft sowie der einfachen und zusammengesetz
ten Haushalte unterschieden werden. 

In der reformierten kleinadligen Gemeinde Köves
kál waren die Kleinfamilien, die Kleinfamilien- und 
Diener haltenden Kleinfamilienhaushalte, bei den hier 
lebenden Katholiken wiederum die Kleinfamilien, die 
verschwindend kleine Zahl von Groß- und Stammfa
milien, die Kleinfamilien-, Diener haltenden Klein
familien- und Häusler oder Witwen aufnehmenden 
Kleinfamilienhaushalte allgemein verbreitet . In der 
katholischen Gemeinde Szentbékkálla waren die Klein-, 
Stamm- und Großfamilien, die einfachen Kleinfami
lien-, die Diener haltenden Kleinfamilien- und die 
Diener und Häusler beschäftigenden Kleinfamilien
haushalte bzw. die Diener oder Diener und Häusler 
aufnehmenden Haushalte mit mehreren Familienkernen 
charakteristisch. 

Das vorkommende Namenmaterial bestätigt, daß 
die Bevölkerung des Gebietes bis zum XX. Jahrhunder t 
verfolgbar konstant war. 
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GERGELY K A T A L I N 

KÖVESKAL KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK 
HÁZASSÁGI KAPCSOLATAI 1742-TÖL 

NAPJAINKIG 

Az alábbi tanulmány része és egyben első fe
jezete egy nagyobb, összegező tanulmánynak, 
mely a Káli-medence falvainak házassági kap
csolatait, a házasságkötések törvényszerűségeit , 
a párválasztást meghatározó tényezőket vizsgál
ja. A Káli-medence, mint földrajzi fogalom, a 
Balaton-felvidék történelmileg és néprajzilag is 
jól körülhatárolható tájegysége. A tanulmány 
célja választ adni arra a kérdésre, hogy ez a vi
szonylagos földrajzi zártság mennyiben befolyá
solta a házassági kapcsolatok alakulását, s a há
zasságkötések mennyiben erősítették, illetve 
gyengítették egy-egy falu közösségének zártsá
gát vagy nyitottságát; továbbá az ott élők val
lása, az egyes falvak társadalmi összetétele, ré
tegződése mennyiben volt meghatározója a pár
választásnak. Megkíséreljük megállapítani az 
endogámia mértékét egy-egy falun belül és a 
Káli-medencén belül is, s megrajzolni az exo-
gámia irányát, az exogám házassági kapcsolatok 
körének, kiterjedésének megállapításával. Mind
ezt azért is tartjuk lényegesnek, mert valamely 
település házassági kapcsolatai egy másik tele
püléssel általában egy meglévő kulturális vagy 
gazdasági kapcsolatot, érintkezést feltételeznek.' 

Hagyományos paraszti közösségekben a házas
ságkötést, az egyén párválasztását mindenkor 
meghatározza, hogy a közösségen belül milyen 
szokások, követelések, elvárások érvényesülnek 
az egyénnel szembe. Amennyiben a házasságkö
tés csak bizonyos csoportok között jöhet létre, 
exogámiáról beszélünk; ha viszont saját csopor
ton belül választható házastárs, endogámiának 
nevezzük. Mindkét esetben megkülönböztethe
tünk lokális, nemzetiségi, vallási, rétegek közötti, 
foglalkozási endogámiát, illetve exogámiát. Az 
exogámia és az endogámia lényegében ugyan
annak a társadalmi jelenségnek egymást kiegé
szítő oldalai, olyan társadalmi folyamatok, ame
lyek egymástól elválaszthatatlanok.2 így például 
lehet egy közösség lokálisan exogám, de rétegen 
belül endogám; tehát más faluból választ párt 
magának az egyén, ugyanakkor ragaszkodik 
ahhoz, hogy házasfele hasonló rétegből származ
zon. Miután mindkét esetben nagyon kis számú 
az olyan közösség, amelyikben tisztán csak az 
egyik elv érvényesül , helyesebb, ha endogám, 
ill. exogám tendenciáról beszélünk inkább. 

A kutatás céljának megfelelően hagyományos 
néprajzi módszerekkel terepmunkát végeztünk a 
Káli-medence falvaiban a házasságkötés, a pár
választás szokásköréből, a házassági kapcsolatok 
alakulásáról az emlékezet szerinti legkorábbi 

elérhető időszaktól napjainkig. A Káli-medence 
falvai közül a legnagyobb lélekszámú Kővágó
örs, lakói kisnemesek, földművesek és iparosok 
voltak, s a katolikus és zsidó vallásúak mellett 
jelentős volt az evangélikus lakosság is. Szent-
békálla és Mindszentkálla ősi katolikus telepü
lések, ugyanígy a kissé távolabb eső Kékkút és 
Salföld is katolikus lakosú falvak, ez utóbbi falu 
társadalmi rétegződését tekintve zsellérfalu volt. 
Monoszló, Henye és Köveskál lakói törzsökös 
református kisnemesek és beszármazott katolikus 
cselédek voltak. Tehát a település őslakossága — 
Kővágóörsöt kivéve — vagy református, vagy 
katolikus vallású volt, s ez a vallási elkülönülés 
erősen éreztette hatását a párválasztásban, a há
zassági kapcsolatok alakulásában. Az Árpád-kori 
oklevelek tanúsága szerint kilenc Kál nevezetű 
község települt meg ezen a vidékén, de a török 
dúlások következtében nagyrészt megsemmisül
tek. A török pusztítása után a falvak többsége 
újratelepült, s a lakosság a XVIII . század első 
felében történt újratelepítések során is nőtt. A 
legfőbb megélhetést nyújtó szőlőművelés követ
keztében tovább gyarapodott a falvak lakossága, 
de a szőlőpusztulások miatt (1850) erősen csök
kent a népesség, s ez a folyamat tovább tartott 
századunkban is. A népesség elvándorlása nap
jainkban is tart, a legutóbbi évekig az egész Káli
medence inkább elnéptelenedett, mintsem gyara
podott volna. A falvak lélekszáma, Kővágóörsöt 
kivéve, ezer fő alatt van, s az élve születések 
száma jóval kisebb, mint a halálozásoké, tehát 
a helyben maradt lakosság is elöregedett, s egyre 
fogy. A népesség csökkenésének, elvándorlásá
nak okait a munkavállalási lehetőségek csekély 
számában s a falvak szellemi, kulturális életét 
megbénító körzetesítésben kell keresnünk. Nap
jainkban ezekben a kis lélekszámú falvakban 
nincs községi tanács, nincs iskola, óvoda, a szol
gáltatási és kulturális létesítmények is hiányoz
nak, sőt, a különböző felekezetek lelkipásztorai 
is csak egy-egy községben élnek együtt a hívek
kel, a többi községben csak kijárnak a szolgálatot 
ellátni. így a falvak kulturális élete, szellemi 
mozgása az intézmények és a fenntartóerők, az 
értelmiségiek, tanítók, papok hiányában nagyon 
alacsony színvonalon mozog, s nem jelent meg
tartóerőt a felnövekvő generációk számára. A 
falvak természeti zártságát csak fokozza a nehéz 
megközelítés, vasút ma sincs, a falvak közötti 
összeköttetést egyedül az autóbusz biztosítja. 

A terepmunka során alapgyűjtést végeztünk 
minden Kál-völgyi faluban, és Köveskál vetet te 
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fel a legellentmondásosabb, legizgalmasabb kér
déseket mind az általános, társadalmát érintő 
kérdésekben, mind a házassági kapcsolatok ala
kulásával kapcsolatban. Ezért a nagyobb tanul
mány első részeként a köveskáli házassági kap
csolatok vizsgálatát végeztük el, s tapasztala
tainkat, eredményeinket összegezzük az aláb
biakban. 

Köveskál párválasztási szokásait, házassági 
kapcsolatainak alakulását kutatva a hagyomá
nyos néprajzi gyűjtőmunka során megismerhet
tük mindazokat az elveket, ideológiákat, szoká
sokat, a közösség gondolkodásmódját, amelyek 
a falu társadalmában a párválasztást meghatároz
ták, a házasságkötéseket befolyásolták.3 Ahhoz 
azonban, hogy a gyűjtőmunka során kirajzolódott 
képet, a tudati tényezőket és századunk házassági 
gyakorlatát és főbb tendenciáit általános érvény
nyel meg tudjuk állapítani, a jelenséget történe
tiségében is meg kell vizsgáljuk. Ezért levéltári 
kutatásokat végeztünk, amelynek során a köves
káli református és katolikus egyházi anyaköny
veket, legfőképpen azok házassági bejegyzéseit 
tanulmányoztuk.4 A köveskáli egyházi anyaköny
vek 1742-től 1895-ig, az állami anyakönyvezés 
bevezetéséig teszik lehetővé a házasságkötések 
vizsgálatát. Az anyakönyv, mint történeti forrás 
alapján, általános érvényű megállapításokat csak 
bizonyos megszorításokkal tehetünk, hiszen in
formációértéke változó az egyes időszakokban. 
Az anyakönyv adatainak használhatósága mindig 
függ az anyakönyvet vezető lelkésztől és a hiva
talos előírásoktól. A korai időkben az anyaköny
vek nyelve latin, együtt jegyezték fel a születési, 
halálozási és házasodási adatokat. A szöveges 
forma után a rubrikás vezetés vált általánossá, 
így áttekinthetőbbek lettek az adatok. Általában 
a házasfelek nevén, korán és lakhelyén túl infor
mációt kapunk származási helyükről, családi ál
lapotukról, társadalmi hovatartozásukról, foglal
kozásukról, természetesen vallásukról, továbbá 
szüleik és a tanúk nevéről és lakhelyéről. Eze
ket az adatokat azonban nem minden időszakban 
tudjuk folyamatosan nyomon követni, s nemrit
kán csak az egyik házasfélről vannak adataink. 
Minthogy Köveskál filiális község volt és ma is 
az, a katolikus házasságkötések adatait a szom
szédos szentbékállai anyakönyv tartalmazza. A 
református házasságkötések adatait viszont a 
köveskáli református egyház anyakönyveiben ta
lálhatjuk. Ez azért lényeges számunkra, mert a 
törzsökös kisnemesek, kevés kivételtől eltekint
ve, református vallásúak, így a legrégibb csalá
dok házasodási szokásait, párválasztási gyakor
latát, a házassági kapcsolatok alakulását és vál
tozását a református egyház anyakönyveiben jól 
nyomon követhetjük. Magáról a köveskáli re
formátus egyházról a legkorábbi írott adatok 
1638-ból maradtak ránk, s működő egyházra 
enged következtetni az 1640-es évi köveskúti 
zsinat feljegyzése, amelyben a köveskáli lelkészt 
mint a zsinatról távol levőt jegyezték fel.6 Az 
1681. évi soproni országgyűlés törvénycikkben 
határozta meg azokat a helyeket, ahol a pro
testánsok nyilvánosan gyakorolhatták vallásukat. 
Valószínűleg a szabad vallásgyakorlás érdekében 

született Köveskálon az a latin és magyar nyelvű 
tanúvallomásokból álló gyűjtemény 1681-ben, 
amelyben bizonyítják, hogy 1681 előtt Köveskál 
községben a templomokat, iskolákat és pa-
rochiális házakat kálvinisták birták.7 Tehát fel
tehetőleg folyamatosan működött református 
egyház Köveskálon, ha nem is minden akadályoz
tatás nélkül. A ma is meglévő református temp
lomát Mária-Terézia engedelmével 1769-ben 
építették.8 

A református egyház különféle zsinatain rész
letesen foglalkozott a házasság szabályozásával, 
így pl. az 1612-es évi köveskúti zsinat kánonok
ban foglalta össze és határozta meg a házasság
kötés lehetséges napjait, a házasulandók korát 
(14 éven aluli személyek nem köthettek házas
ságot), a házasságszerzők tevékenységét és ne
mét (férfiak legyenek és ne asszonyok!). Ugyanez 
a zsinat elrendelte az anyakönyvek vezetését 
mind a keresztelésről, mind a házasságkötésről.9 

Az 1634-es kiskomáromi zsinat részletesen elő
írta a házasságkötés feltételeit, és tiltotta a más 
vallásúval kötendő házasságot.10 Mindezeket az 
egyházi előírásokat azért tartottuk fontosnak 
megemlíteni, hogy érzékeltessük a házasságok 
létrejöttének egyik legerőteljesebb meghatáro
zóját, a vallást. 

Köveskál házassági kapcsolatainak vizsgálatá
hoz szükségünk van a község fontosabb adataira, 
elsősorban a lélekszámra. Áttekintve a közismert 
történeti-demográfiai munkákat ," Köveskál mint 
magyarok által lakott, kuriális község szerepel 
(1715, 1720—21). 1828-ban oppidumként írják 
össze és Fényes Elek is magyar mezővárosnak 
említi. Lélekszámát tekintve az első magyar nép
számláláskor (1784—87) az össznépesség 823 fő, 
1851-ben 1142 fő, 1890-ben 1098 fő, 1930-ban 
946 fő, 1941-ben pedig 915 lakos él Köveskálon 
— ekkor a község még Zala megyéhez tartozik, 
de 10 évvel később a népszámláláskor már 
Veszprém megyéhez. Lakóinak száma 1949-ben 
800 fő, 1960-ban 757 fő, 1980-ban 483 fő. Tehát az 
elmúlt száz év alatt (1880—1980) a lakosság pon
tosan a felére csökkent, s a népesség elvándor
lása különösen az utóbbi két évtizedben rohamo
san felgyorsult. Munkavállalási lehetőség a falu
ban vagy a környező községekben nagyon cse
kély, így a fiatalok lakóhelyüktől távol kényte
lenek munkát vállalni, s pár évi ingázás után el 
is költöznek a faluból. Köveskál és a Káli-me
dence többi falujának lakossága is egyre fogy, s 
az állandó lakosság is elöregedett. A népesség 
ilyen nagyarányú csökkenéséhez hozzájárult a 
falvak infrastrukturális, kommunális és kulturális 
ellátottságának alacsony színvonala, bizonyos in
tézmények teljes hiánya. A falvak nem tudnak 
vonzó életteret biztosítani lakóik számára, így 
egyre erőteljesebben érvényefül Tapolca, Veszp
rém, Füred és nem utolsósorban a közeli Révfü
löp elszívó hatása. 

Tovább elemezve Köveskál statisztikai-demog
ráfiai adatait, fontosnak tartjuk a vallási feleke
zetek közötti megoszlást elemezni, hiszen a tör
zsökös lakosság református vallású volt. Ha vé
gignézzük az első vallási megoszlást tartalmazó 
összeírástól: 1828-tól az utolsóig, 1941-ig, meg-
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figyelhetjük, hogy a református vallásúak száma 
fokozatosan csökken, míg a katolikus vallásúaké 
egyre nő. 1828-ban a reformátusok száma 654, 
1851-ben 728, 1900-ban 440, 1941-ben már csak 
308 református vallású ember élt Köveskálon. 
Katolikus vallásúak száma 1828-ban 222 fö, 
1851-ben 350 fő, 1900-ban 466 fő, 1941-ben pedig 
547 katolikus vallású ember lakott a községben. 
Tehát ez alatt a több mint száz év alatt a refor
mátus lakosság a felére csökkent, holott 1941-ig 
a népességszámban nem történt ekkora változás, 
bár fokozatosan mindig csökkent a lakosság. 
Jankó János a Balaton-melléki lakosság néprajza 
című munkájában12 a Balaton-parti népesség val
lási megoszlásának alakulásában ugyanezt a je
lenséget figyelte meg, kutatásai alapján megál
lapította, hogy a katolikus elem 1828—1890 kö
zött 62% -al emelkedett a református vallás ro
vására. Ez azért is lényeges, mert Jankó sok köz
séget átfogó, alapos kutatása nyomán megálla
pította, hogy ,,a balatonmelléki magyarság igazi 
típusául éppen a reformátusokat szeretjük meg
jelölni".13 A katolikus vallású lakosság növeke
désének oka a szőlőművelés felvirágzása, korsze
rűsödése s a megművelésre a szomszéd megyék
ből felfogadott katolikus vallású munkások, vin
cellérek, béresek megtelepedése volt. A katoli
kus egyháznak különösen szüksége volt mun
kásokra a nagyobb papi birtokok megművelé
sére, így a letelepedést különféle kedvezmények
kel is támogatta.14 Így érthető a bevándorol t és 
megtelepedett katolikus cseléd- és szolgaréteg 
növekedése. Köveskálon nem ritka a Somogy-
ból, Zala megye messzi falvaiból idekerült szőlő
munkás sem, aki a megélhetést biztosító faluban 
végleg megtelepedett, és hasonló sorsú, katolikus 
lányt feleségül véve, családot alapított a faluban. 

A történeti-demográfiai adatokból képet ka
punk Köveskál birtokviszonyaira és társadalmi 
rétegződésére is. Nemcsak Köveskálra, de az 
egész XVIII . századi Zala megyére jellemző volt 
a nagyszámú, egytelkes kisnemesség, a földmű
velő parasztnemesség. A paraszti módon élő, sa
ját nemesi földjeit művelő, néha egy-két úrbéres 
zsellért tartó kurialisták vagy paraszt nemesek a 
köznemesség legalsó rétegét képviselték. Valami
vel fölöttük állnak az egy-két teleknyi úrbériség-
gel rendelkező kisbirtokosok.1 5 Köveskál az 
1767—1774 között végrehajtott úrbérrendezés
kor mint magyar, szabad költözésűek által lakott 
község szerepel. Sok kisebb birtokos mellett Kö
veskál birtokosai a veszprémi püspökség, a hely
beli közbirtokosság és négy, nagyobb birtokkal 
rendelkező nemes voltak. 

A köveskáli közbirtokosság erejét és jelentő
ségét mutatja, hogy még 1935-ben is 269 hold 
földdel rendelkezett. A nemesi község alapja volt 
a nemesi közbirtokosság, melynek tagjai ingatla
nukat többen közösen bírták, s gazdasági és 
hasznosítási szervezetként összefogták a község 
területén lévő osztatlan ingatlanokat: legelőt, 
erdőt, rétet.17 A faluban működő egyik kocsma is 
a közbirtokosság tulajdonát képezte, s napjaink
ban is még ezen a néven említik. 

Az első magyar népszámlálás (1784—87)18 ada
tai szerint a férfilakosság 397 fő, ebből nemes 

167, zsellér 115, paraszt 3, a többi egyéb, tehát 
a férfilakosság közel fele nemesi származású 
volt. Az 1900-as évi statisztika szerint19 a száz 
holdon felüli birtokos egy, a kisbirtokosok száma 
viszont 94. Csak teljesebbé teszi a községről al
kotott képet az 1935-ös birtokösszeírás, amely 
szerint az 1 holdnál kisebb birtokosok száma 
143, 1—5 hold közötti birtokos 159, 5—50 hold 
közötti birtokos 112, és ennél nagyobb csak 1 bir
tokos van, de ez a birtok is 100 hold alatti. Ezek
ből a birtokösszeírásokból világosan kitűnik, 
hogy az egész Zala megyére és Köveskálra is jel
lemző XVIII . századi birtokviszonyok, az egy
telkes kisnemesség túlsúlya megmaradt még a 
XX. században is. A saját földjeiken gazdálkodó 
kisnemesek gyakran rosszabb anyagi körülmé
nyek között, szinte szegényparasztokként élték át 
a jobbágyfelszabadítást Zala megyében, s míg a 
feudális korban nemesi kiváltsága és adómentes
sége még elválasztotta a jobbágyoktól, a 
jobbágyfelszabadítás után kiváltságai megszűn
tek. A nemesi birtok gyakran elaprózódott, mert 
öröklődés során osztódott, de lehetséges volt 
eladása, zálogba adása is.20 Mindebből követke
zik, hogy a falu társadalmának rétegződése át
alakult. Ezt a folyamatot gyakran elősegítette, 
hogy a néhány holdas kisnemesek még a jobbá
gyoknál is rosszabbul gazdálkodtak, hiányzott 
belőlük a munka, a gazdálkodás iránti szeretet 
és hozzáértés, s nem egy szélsőséges példát tu
dunk Köveskálról is, hogyan tékozolta és mulat
ta el egy-egy fiatal nemes egész vagyonát. 

Az előzőekben elmondottakból következik, 
hogy a törzsökös református kisnemesek korábbi 
dominanciája, vezető szerepe mind vallási, mind 
kulturális, mind gazdasági téren fokozatosan 
csökkent, s a falu társadalma vagyoni alapon át
rétegződött. Viszont a néprajzi gyűjtésekből vi
lágosan kirajzolódik, hogy az elszegényedett, 
paraszti módon élő kisnemesek mentalitásukban, 
magatartás- és viselkedésformáikban, a település 
és a temető rendjében, házformáikban és a lakás
belsőikben, öltözködési szokásaikban, a kulturá
lis és családi hagyományok ápolásában, a szár
mazástudat számon tartásában és nem utolsósor
ban párválasztásukban egy, a parasztitól eltérő, 
másfajta kultúra, másfajta ér tékrend hordozói 
voltak — megőrizve ezzel továbbra is különbö
zőségüket, másságukat a falusi társadalomban 
egészen a jelenig. 

A Balaton mellékének lakossága házasságkö
tési szokásairól, párválasztásáról elsősorban Jan
kó János kutatása alapján kapunk általános ké
pet;22 ebben a munkában Köveskál nem szerepel. 
Megállapítja, hogy a párválasztáskor általában 
nem ragaszkodnak saját falujabelihez, szívesen 
hoznak párt a szomszédos falvakból is. Az egyes 
falvak házasodási köre sokkal nagyobb, mint 
korábban, a XVIII . században. A nemzetiségi és 
felekezeti különbségek erősen befolyásolták a 
párválasztást. A házasodási körök teljesen meg
őrzik a paraszti jelleget, a közeli városokból nem 
hoznak asszonyt, és a lányok sem mennek férj
hez a városok polgáraihoz. A Balaton víztükré
nek a két part lakossága között nem annyira köz
vetítő, mint inkább elválasztó szerepe van. Jankó 
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János általános érvényű megállapításait a Bala-
ton-melléki falvak népének házasságkötési szo
kásairól vizsgáljuk meg most konkrétan Köves-
kál párválasztási gyakorlatában, a házassági kap
csolatok alakulásában. 

Az egyházi anyakönyvek alapján az 1742— 
1895 közötti időszakból megvizsgáltunk 865 re
formátus, 376 katolikus és 103 vegyes házasságot 
s 6 evangélikus házasságot — mindezek a házas
ságok magyar nemzetiségűek között jöttek létre. 
A katolikus anyakönyvben 4, cigányok között 
létrejött házasságról találunk bejegyzést, 3 eset
ben mindkét fél cigány, 1 esetben az egyik fél, 
az asszony magyar. 

A református anyakönyv 1770—1784 között 
tartalmaz 17 olyan házassági bejegyzést, ame
lyeknél a környező községek plébánosai, így a 
csicsói, szentbékállai, nagyvázsonyi, tördemici 
végezték a házasságkötési szertartást, viszont 
sem az anyakönyv, sem egyéb forrás nem tünteti 
fel a házasfelek vallását. Miután ebben az idő
szakban már volt katolikus anyakönyvezés is a 
szentbékállai plébánián, nem világos, ha katoli
kus vallásúak a házasfelek, miért jegyezték be 
házasságkötésüket a református anyakönyvbe? 
Ha pedig református vallásúak, miért katolikus 
plébános végezte a házasságkötéseket, hiszen 
ezekben az években a helybeli református pré
dikátor adta össze a házasulandókat Köveskálon. 
A 17 házasságból lokálisan exogám 15, endogám 
2 házasság. Az exogám házasságok esetében nem 
helybeli 9 vőlegény, ezek választottai közül vi
szont 3 másodszor férjhez menő özvegyasszony. 
A 6 nem helybeli menyasszony közül kettő árva 
lány, 1 pedig özvegyasszony lánya. Azért ele
meztük ezt a 17 házasságkötést külön, mert a ké
sőbbiekben a református és katolikus házasság
kötéseknél ezeket már nem vettük figyelembe. 

Amit az egyházi anyakönyvek vizsgálatakor 
először meg tudunk állapítani, az a tény, hogy 
Köveskál lakóinak párválasztási szokásaiban a 
felekezet szerinti endogámia nyilvánult meg. Az 
összes házasságok közül 865 esetben mindkét 
házasfél református, 376 esetben mindkét fél ka
tolikus vallású. A felekezet szerinti exogámia 
103 esetben állapítható meg, tehát ennyi vegyes 
házasságot kötöttek a vizsgált időszakban. Az 
első, református anyakönyvben bejegyzett ve
gyes házasság dátuma 1847, a katolikus anya
könyvben bejegyzetté 1830, tehát mindkét késői 
időpont azt mutatja, hogy igen erős meghatáro
zója volt a párválasztásnak a felekezeti hovatar
tozás. A 103 vegyes házasságból 45 a református 
anyakönyvben található, 58 a katolikusban. Az 
összes vegyes házasságból 56 református, hely
beli születésű lány ment katolikus legényhez, és 
24 református, helybeli legény választott kato
likus párt. 22 katolikus, helybeli menyasszony 
ment reformátushoz feleségül, s 36 katolikus, 
helybeli ifjú választott református feleséget. A 
103 házasságból 44 a lokálisan endogám, vagyis 
mindkét fél helybeli, ebből 32 esetben katolikus 
vőlegény vett el református lányt, 12 esetben re
formátus vőlegény katolikus lányt. Ami azt je
lenti, hogy mindenképpen több helybeli refor
mátus lány választott katolikus férjet magának, 

mint református ifjú katolikus lányt. Lokalitás 
szempontjából pedig a vegyes házasságok 
57,28% -a exogám, tehát a felekezeti endogámia 
szabályát inkább figyelmen kívül hagyják, ha 
az egyik fél idegen származású és nem helybeli. 

A vallásilag exogám házasságok között talá
lunk 7 olyan, lokálisan is exogám házasságot, 
ahol mindkét, házasságot kötő fél idegen szár
mazású, de munkavállalás vagy előző házasság
kötés következtében a házasságkötés időpontjá
ban éppen helybeli lakosok. A 7 esetből 6 vőle
gény katolikus, foglalkozásukat tekintve 1 ko
csis, 2 cseléd, 2 földműves, 1 napszámos. Egy vő
legény református, örökös szabadságú katona, a 
menyasszonya pedig katolikus, nem helybeli, 
de Köveskálon szolgáló. A református menyasz-
szonyok közül 3 cseléd, 2 napszámos, 1 özvegy
asszony, foglalkozása ismeretlen. A vallásilag és 
lokálisan exogám házasságok között is külön ka
tegóriát képvisel ez a csoport, ahol mindkét fél 
idegen származású, de munkavállalás miatt éppen 
Köveskálon tartózkodtak a házasságkötés idő
pontjában. Cselédek, napszámosok, földművesek 
alkotják ezt a legmozgékonyabb rétegét a tár
sadalomnak, s bár az anyakönyv szerint a házas
ságkötés idején helybeli lakosok, semmiképpen 
sem tekinthetjük párválasztásukat az olyan há
zasságkötéssel egyenrangúan exogámnak, ahol 
csak az egyik fél az idegenből beházasodó, 
vagyis az idegen származású?3 

A vallásilag endogám házasságok két nagy 
felekezet, a katolikus és a református között osz
lanak meg. 1742—1895 között 865 református há
zasságot jegyeztek be, ahol mindkét fél reformá
tus vallású volt. Vizsgáljuk meg most ezeket a 
házasságokat abból a szempontból, hogy a pár
választásnál előnyben részesülnek-e a saját lakó
helyről származók, vagy inkább választanak párt 
idegen helységből. A 865 házasságkötés közül, 
amely református felek közt jött létre, 367 a lo
kálisan endogám, azaz mindkét fél köveskáli 
származású, 498 házasságkötésnél pedig az egyik 
fél nem helybeli származású. Az összes reformá
tus vallásúak között létrejött házasság 42,43% -a 
lokálisan endogám, 57,57% -a lokálisan exogám. 
Ha ugyanezt a vizsgálatot elvégezzük a katolikus 
vallásúak házasságkötéseinél, a következő ered
ményre jutunk. 1748—1895 között a katolikus 
vallásúak 376 házasságot kötöttek, ebből 149 há
zasság jött létre helybeli születésűek között, 227 
házasságkötésnél pedig az egyik fél nem hely
beli származású volt. Az összes katolikus vallá
súak között létrejött házasság 39,63% -a lokálisan 
endogám, 60,37% -a lokálisan exogám. Tehát míg 
felekezet szempontjából egyaránt endogám 
mindkét vallásúak házasságkötéseinek többsége, 
addig egy-egy felekezeten belül lokálisan inkább 
exogámok a házasságkötések, különösen a kato
likus vallásúaknál. Ez a jelenség azonban vi
szonylag természetes kis lélekszámú falvaknál, 
ahol a nagyobb arányú endogámia már biológiai
lag károsítaná a falu társadalmát. Ugyanígy az 
aránylag kis lélekszám az oka a kevesebb házas
ságkötésnek, s a házasságkötéseknél csaknem 
fele-fele arányban szereplő helybeli és nem hely
beli származású házasfélnek. Viszont ha ez az 
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arány nagyjából így áll fenn, bizonyos mértékig 
változhat 150 év házasodási gyakorlatában az 
endogámia és az exogámia mértéke, s ugyanígy 

állandósulhat, illetve változhat azoknak a hely
ségeknek a száma, melyekkel Köveskál házassági 
kapcsolatot tart fenn. 

ШENDOGAM 
HÁZASSÁGOK 

СИ EXOGAM 
HÁZASSÁGOK 

1. sz. graíikon. A köveskáli református házasságok endogám és exogám megoszlása lokális szempontból 
í. Graphik. Die endogam und exogam Verteilung der Ehen von Protestanten in Köveskál in lokaler Hinsicht 

A református házasságkötéseket 1742-től 10 
éves időtartamokban áttekintve megfigyelhetjük, 
hogy az endogámia mértéke 1832—1842 között a 
legmagasabb, 55,70% -os, ami azt jelenti, hogy 
ebben az évtizedben viszonylag legzártabb a 
község, s református népessége aránylag a leg
állandóbb. Ezután következik az 1812—1822 kö
zötti évtized, 50,82% -os endogámiával, majd az 
1882—1892 közötti időszak 48,39% -os endogá
miával. Az exogámia mértéke 1762—1772 között 
a legmagasabb, 77,36% -os, ezután az 1792—1802 
közötti évtized következik 63,64% -os exogá-
miával, majd az 1782—1792 közötti időszak, 
61,70% -os exogámiával. A legnyitottabb tehát 
a köveskáli társadalom — a református vallásúak 
szempontjából — az 1762—1772 közötti évtized
ben volt. 

A másik nagy felekezet, a katolikus vallásúak 
házasságkötéseit 1748-tól a házasságok kis száma 
miatt nem évtizedekre bontva vizsgáltuk, hanem 
a katolikus anyakönyv beosztását vet tük figye
lembe, így körülbelül 30 éves periódusokban 
vizsgáltuk a házasságokat. Endogámia szempont

jából áttekintve a katolikus házasságokat, az 
endogámia mértéke az 1748—1775 közötti idő
szakban a legmagasabb, 51,28% -os. Ez azt jelenti, 
hogy ebben a 28 éves periódusban viszonylag 
legállandóbb a katolikus népesség Köveskálon, s 
aránylag legzártabb a község. Az exogámia mér
téke viszont az 1790—1829 közötti időszakban a 
legmagasabb, 63,48% -os. Így ebben a 30 éves 
periódusban viszonylag a legnyitottabb a község, 
lakói között a legtöbb az idegen származású, ka
tolikus házasfél. 

A két nagy felekezet adatait összegezve meg
állapíthatjuk, hogy lokalitás szempontjából a 
törzsökös református lakosság 1812—1822, 
1832—1842 és 1882—1892 közötti házasságköté
seire legjellemzőbb az endogámia, míg a beszár
mazott katolikus népesség sokkal korábban, 
1748—1775 között köti a legtöbb endogám há
zasságot. A református vallásúak házasságkötései 
az 1762—1772, 1782—1792 és az 1792—1802 kö
zötti években a legnagyobb mértékben exogám 
a lokalitás szempontjából, míg a katolikusoké az 
1790—1829 közötti években mutatja a legtöbb 
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1748—1775 1776-
1789 

1790—1829 1830—1862 1863—1895 

• i ENDOGAM HÁZASSÁGOK 
I—| EXOGAM HÁZASSÁGOK 

2. sz. graíikon. A köveskáli katolikus házasságok endogám és exogám megoszlása lokális szempontból 
2. Graphik. Die endogam und exogam Eheverteilung der Katholiken in lokaler Hinsicht in Köveskál 

exogám házasságkötést. Tehát amikor a reformá
tus vallású, törzsökös lakosság leginkább a falun 
belül házasodott, a XIX. század elején, a katoli
kus népesség a legintenzívebben választott párt 
magának idegenből. Ezt megelőzően, az 1762— 

1802 közötti időszakban viszont a református val
lásúak választanak idegenből házasfelet, tehát a 
falu ebben az időszakban a legnyitottabb, hiszen 
a lakosság kb. kétharmada református vallású 
ekkor. A református lakosság a legmagasabb 
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endogámiát 1832—1842 között éri el, de ez is 
csak 55,70% -os endogámiát jelent! A katolikus 
lakosság 1748—1775 között köti a legtöbb olyan 
házasságot, ahol mindkét fél köveskáli , de ez az 
endogámia is csak 51,28% -os! Viszont az állandó 
népesség biztosításához 85—90% -os endogámia 
szükséges, az endogámia csak így tölt be stabili
zátor szerepet.24 Az adatok reális értékelésénél 
azonban figyelembe kell vennünk minden eset
ben a lélekszámot, mint a házasságok alakulását 
döntő módon befolyásoló tényezőt. Köveskál la
kossága a XVIII . században 800 fő körül volt, s 
a XIX. század folyamán is átlagosan 1000 fő volt 
a község lakossága. Ilyen kis lélekszámú tele
pülésnél természetes és szükségszerű az exogám 
házasságok nagy aránya, a más községből szár
mazó házasfél. 

Ezek után próbáljuk megvizsgálni, hogy az 
egyes vallási felekezeteken belül kik azok, mi
lyen réteget képviselnek, akik idegen származású 
házastársat választanak. A református vallású, de 
lokálisan exogám házasságok száma 498, ebből 
helybeli 355 menyasszony, idegen származású 
143. Ez utóbbi csoportból 44-nek semmilyen kap
csolata nem volt korábban a faluval, 43 lány már 
a házasságkötés előtt is Köveskálon lakott, cse
lédként vagy szolgálóként itt vállaltak munkát. 
Pl. 1806-ban a házassági bejegyzés így szól: , M é 
száros János és nemes Györffy Jánosnál szolgáló 
néhai dörögdi lakos árva Hajgató Katalin". A 
házasságot kötők közül 24, másodszor férjhez 
menő özvegyasszony, akiknek többsége előző 
házassága révén került a községbe és itt özve
gyült meg. Külön csoportot jelentenek azok az 
idegen származású menyasszonyok, akiket már 
korábban örökbefogadtak vagy itt nevelkedtek 
Köveskálon, 15 ilyen leányt említ az anyakönyv. 
Pl. 1778-ban: ,,Györffy György és Borsosgyőri 
Szálai Judit, ki itt Köveskálon Krizsán András 
öreg anyjától örökbe tartatott"; vagy 1814-ben: 
„nemes Pálffy János és Szentgálon lakó Gombás 
Sámuelnek nemes Somogyi István házánál nevel
tetett leánya, Éva, összeadatott". A 143 idegen 
származású leány közül családi állapotát tekintve 
árva lány 41, azaz 28,67% , ami azt jelenti, ese
tükben nem játszott olyan fontos szerepet, hogy 
helybelihez menjenek férjhez, inkább a férjhez
menés ténye volt számukra fontos, még ha ide
genbe kellett is menjenek. 

A katolikus házasságkötések esetében lokáli
san exogám 227 házasság, ebből 62 menyasszony 
nem helybeli származású. Ezek közül 3 idegen 
származású menyasszony Henyéről, Szent-
békkálláról és Kisfaludról származott. Miután ez 
a három falu Köveskállal együtt egy katolikus 
plébániához tartozott, ezt a három exogám házas
ságot parókiálisan endogámnak nevezhetjük. Az 
idegen származású menyasszonyok társadalmi 
státusukat tekintve plebejus, adózó, nem nemes, 
földműves, szolgáló, cseléd réteghez tartoznak, 
két nemesi származású hajadon kivételével . Saj
nos a szentbékkállai anyakönyv nem tartalmaz 
több információt a házasulandókról. 

Tovább vizsgálva a református, lokálisan 
exogám 498 házasságkötést, nézzük meg, melyek 
azok a helységek, amelyekkel rendszeres házas

sági kapcsolatot tartott fenn Köveskál, s melyek 
azok, amelyekkel ez csak esetleges, szórványos. 
A vizsgált 150 év alatt 98 helységgel került Kö
veskál házassági kapcsolatba; gyakoriságot néz
ve a legtöbb házasság Köveskál és Monoszló kö
zött jött létre: 73, a következő Henye, amellyel 
58 a közös házasságok száma. Tehát Köveskál 
exogám házassági kapcsolatot Monoszlóval és 
Henyével tartott a legintenzívebben fenn. Ha az 
endogámiát nem szűkítjük le csak a falura, akkor 
ezt a három kis létszámú, törzsökös református 
kisnemesi falut egy endogám egységnek tekint
hetjük a Káli-medencén belül is, melyeknek né
pessége folyamatosan keveredik egymással. Kö
veskál exogám házassági kapcsolatai, a közösség 
nyitottsága így két azonos jogi státusú, azonos 
kultúrájú, azonos gazdasági és társadalmi hely
zetű szomszédos faluval válik zárt, endogám 
egységgé a Káli-medence többi falujával szem
ben. Köveskál házassági kapcsolatait a továb
biakban a következő számok jellemzik: Kővágó
örssel 28 házasság, Szentantalfával 25, Zánkáyal 
20, Szentgállal 17, Kapolccsal 16, Mencshellyel 
14, Pécsellyel 14, Szepezddel 14, Dörögddel 11, 
Nagyvázsonnyal 11, Füreddel 10, Noszloppal 9, 
Veszprémmel 8, Leányfaluval 8, Udvarival 8, 
Alsóörssel 5, Tósokkal 5, Örssel 5, Tapolcafővel 
5, Sármellékkel 4, Szentkirályszabadjával 4, Cso
pakkal 3, Takácsival 3, Békással 3, Pápával 3, 
Szentbékkállával 3, Kislőddel 3, Akaiival 3 há
zasságkötés; két házassággal szerepelnek a kö
vetkező helységek: Pirit, Csegle, Vigánt, Duna
szentgyörgy, Tagyon, Vászoly, Kőröshegy, Nya
rad, Görzsöny, Felsőgörzsöny, Szilas, Nagypirit , 
Diszel, Lovas, Gulács, Dörgicse. Egy házassággal 
46 község szerepel, ezek többsége Veszprém, 
Somogy, Tolna és Zala megyében van. (A házas
sági kapcsolatokról részletes térkép mellékelve: 
1 sz. térkép.) 

A katolikus vallású, lokálisan exogám házassá
gok száma 227. Házassági kapcsolat 59 községgel 
jött létre, a házasságok számát tekintve leginten
zívebb a kapcsolat Szentbékkállával: 25 házas
ságkötés, és Kővágóörssel: 24. Mindkét falu a 
Káli-medencében fekszik, és mint filiális község, 
Köveskál a szentbékkállai katolikus egyházhoz 
tartozik, s ez a vallási kapcsolat közrejátszott a 
párválasztásnál is. A házassági kapcsolatok a 
továbbiakban a következőképpen alakultak: He
nye 17 házasság, Kisfalud 14, Mindszentkálla 13, 
Kékkút 8, Kapolcs 8, Szepezd 7, Monostorapáti 
6, Tapolca 5, Petend 5, Dörögd 4, Tagyon 4, Szent
gál 4, Szentantalfa 3, Csicsó 3, Vászoly 3, Örs 3, 
Gulács 3, Rendes 4, Nagyvázsony 3, Aszófő 3, 
Káptalantóti 3; két házassággal pedig a követ
kező községek szerepelnek: Sáska, Vászoly, Di
szel, Salföld, Monoszló. Egy házassági kapcsolat 
29 község és Köveskál között jött létre, ezek 
többsége Zala, Veszprém és Somogy megyében 
van (1. 2. számú térkép) 

Ha a két nagy felekezet házassági kapcsolatait 
összevetjük, kiderül, hogy Köveskál házassági 
kapcsolatai a legintenzívebbek minden esetben 
a Káli-medence falvai val, s gyakoriságban ezután 
következnek a földrajzilag távolabb eső falvak, 
de ezek többsége is a Balaton-felvidéken talál-
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ható. A katolikus vallásúak házasodási köre lé
nyegesen kisebb, mint a reformátusoké, akik há
zassági kapcsolatot építettek ki pl. a Pápa kör
nyéki református falvakkal is. Mindkét felekezet 
házassági kapcsolatai átnyúlnak a Balaton déli 
oldalára is, s ha mennyiségileg nem is jelentősek, 
mégis a Balaton két partja közötti kapcsolatra 
utalnak.26 

összefoglalva az eddigieket, megállapíthatjuk, 
hogy Köveskál házassági kapcsolatait a nemzeti
ségi és vallási felekezet szerinti endogámia és a 
lokális exogámia jellemzi, bár az exogámia mér
téke időszakonként változó. A továbbiakban a 
párválasztást meg kell vizsgáljuk a rétegződés 
és a foglalkozás szempontjából is, bár ilyen ada
tok az anyakönyvben nem következetesen sze
repelnek. Azért említjük a két fogalmat együtt, 
mert teljesen változó, hogy az anyakönyvet ve
zető lelkész vagy plébános melyik kategóriát 
jegyzi fel, melyiket találja a legjellemzőbbnek 

az illető házasfelekre. Mindehhez hozzá kell ten
nünk, hogy legtöbb esetben csak a vőlegényre 
találunk ilyen jellegű bejegyzést, a menyasszony
ra vonatkozóan általában nem. Az viszont általá
nosan és következetesen bejegyzett, ha a háza
sulandók egyike vagy mindkettő nemesi szár
mazású. 

A katolikus egyház anyakönyveit átnézve, a 
hiányos bejegyzésekből is kitűnik, hogy a kato
likus vallásúak társadalmi rétegződés szerint nem 
nemesek, adózók, szolgák, cselédek, földművesek 
és iparosok. Egy nemes katolikus család házas
ságkötése követhető nyomon, a Rédey családé, 
akiknek a katolikus templom megépítését is tu
lajdonítják. A házasfelek foglalkozás vagy tár
sadalmi rétegződés szerint egyértelműen azonos 
csoportba tartoznak, tehát az endogám tenden
cia érvényesül. Tíz olyan katolikus házasságkötés 
van bejegyezve, ahol nemes leány kötött házas
ságot nem nemesi származású vőlegénnyel. Az 

i. sz. térkép. A köveskáli református vallásúak házassági kapcsolatai (1742—1895) 
1. Landkarte.Die Eheverbindungen der Reformierten in Köveskál (1742—1895) 
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2. sz. térkép. A köveskáli katolikus vallásúak házassági kapcsolatai (1748—1895) 
2. Landkarte. Die Eheverbindungen der Katholiken in Köveskál (1748—1895) 

ilyen házasságok leszármazottai az agilisek, azaz 
félnemesek, akik csak anyai ágon nemesek. 
Mindkét felekezet anyakönyvében több ilyen tár
sadalmi státusú vőlegénnyel találkozunk, ami 
arra utal, nem volt annyira ritka az ilyen házas
ságkötés. 

A református egyház anyakönyveit a fentebb 
leírt szempont szerint átnézve, hasonló megálla
pításra jutunk: a foglalkozás és réteg szerinti 
endogámia jellemzi a házasságkötéseket. Pl. 
1825: „Ajkai származású Szabó János, aki hely
ben a kovácsnak a legénye volt, feleségül vette 
kovácsmester Kovács János leányát, Sárát." 
Miután a törzsökös református lakosság többsége 
kisnemesi vagy nemesi származású, párválasz
tásaikban a hasonló származású, helybeli lány 
feleségül nyerésére törekszenek. így a lokálisan 
endogám házasságok általában ezt a nemesi ré
teget jellemzik, még akkor is, ha árva vagy öz
vegy az egyik házasulandó fél. Az özvegyen ma
radt asszonyok, különösen ha néhai férjük révén 
föld, gazdaság vagy ház maradt rájuk, nem so
káig maradtak özvegyek, szinte még könnyebben 
férjhez mentek, mint a vagyontalan vagy árva 
hajadon leányok. Ehhez még hozzá kell tennünk, 
hogy a korai halálozások következtében gyakran 
találkozunk 19, 20 éves özvegyasszonyokkal, 

akik valóban nem idősebbek a férjhez menő korú 
leányoknál. 

A katolikus vallású szolga- és cselédréteg mel
lett szintén mozgékony réteget alkotnak a refor
mátus vallású iparosok is, akik gyakran messzi
ről származnak, és Köveskálon munkát találva, 
megtelepednek és megházasodnak; vagy a házas
ságkötés révén kerülnek Köveskálra. Pl. 1844: 
„Nagyvázsonyi nemes Nagy Lajos csizmadia 
mester, a dörögdi iskolatanító fia, feleségül vette 
nemes Györffy Juliannát." Házasságkötésüket 
foglalkozási és réteg szerinti endogámia jellemzi, 
de az is gyakori, hogy mesterember nemes leányt 
vesz feleségül. Még egyszer szeretnénk hangsú
lyozni, hogy a rétegződésre vagy a foglalkozásra 
utaló bejegyzések az anyakönyvekben nem kö
vetkezetesen szerepelnek, s bejegyzéseket in
kább csak olyan esetekben találunk, amikor az 
illető házasulandónak megkülönböztetett státusa, 
helyzete van az adott közösségen belül; ezért az 
adatokból levonható következtetéseinket is csak 
ennek megfelelően állapíthatjuk meg. 

Az egyházi anyakönyvek tényszerű adatait 
összegezve megállapíthatjuk, hogy Köveskál há
zassági kapcsolatait a nemzetiségi endogámia, a 
vallási endogámia, a lokális exogámia és a réte
gen belüli és a foglalkozási endogámia jellemzi. 
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Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a párválasz
tásra legjellemzőbb szabályszerűségek, normák 
tendenciaszerűen érvényesülnek az adott társa
dalmon belül, s ez nem jelenti azt, hogy nincsen 
az elfogadott normák alól kivétel. Köveskál há
zassági kapcsolatai legintenzívebbek a Káli-me
dencében fekvő szomszédos községekkel, de ak
tív a házassági kapcsolat a messzebb fekvő, de 
Balaton-felvidéki falvakkal is. A házassági kap
csolatok gyakoriságát elsősorban a vallás és a 
társadalmi hovatartozás határozta meg. Azok a 
falvak, amelyekkel a köveskáliak intenzív házas
sági kapcsolatot tartottak fenn, hasonló társadal
mi rétegzettségű és kultúrájú kisnemesi falvak. 
A köveskáli törzsökös református kisnemesség 
párválasztási szokásaiban, hagyományaiban, 
kultúrájában igyekezett megőrizni azt a tradi
cionális értékrendet, amely 150 év házasodási 
gyakorlatát nyomon követve jól megfigyelhető, 
és még napjaink párválasztási szokásában is érez
teti hatását. 

Az eddigi száraz, történeti adatokat a hagyo
mányos néprajzi gyűjtőmunka során nyert képpel 
szeretnénk kiegészíteni és teljesebbé tenni az 
eddigi ismereteket. A gyűjtőmunka során meg
ismertük mindazokat az elveket, szokásokat, gon
dolkodásmódot, a közösség értékrendjét és elvá
rásait, amelyek a párválasztást befolyásolták és 
a házassági kapcsolatok alakulását meghatároz
ták. A hagyományos néprajzi gyűjtés során két 
generáció házassági szokásait tudjuk nyomon 
követni, ami időben körülbelül visszanyúlik a 
múlt század utolsó évtizedéig, tehát folyamatosan 
kiegészíti időben is az anyakönyvek által kapott 
képet. 

Az adatközlők szerint a párválasztásnál a leg
fontosabb szempont a vallási hovatartozás volt. 
Különösen a református kisnemesek és leszárma
zottaik ragaszkodtak leányaik, fiaik párválasztá
sánál az egyazon vallásúhoz, még akkor is, ha a 
más vallású fél tanult vagy módos ember volt. A 
szomszédos községek véleménye szerint Köves-
kálón annyira kiélezett volt a vallási ellentét, 
hogy ,.amikor katolikus búcsú volt, a reformátu
sok trágyát hordtak az utcán". A vallási ellentét 
nemcsak a párválasztásra hatott döntően, hanem 
a falusi fiatalság művelődését és szórakozását is 
befolyásolta, így a fiatalok megismerkedési lehe
tőségeit is korlátozta. A református fiatalok kul
turális életét a református népház irányította 
saját, zártkörű rendezvényeivel, műkedvelő szín
darabok betanulásával, eljátszásával, elegáns bá
lok megrendezésével és aktív olvasókör működé
sével. A katolikus vallású fiatalokét a katolikus 
egylet irányította. A megtartott rendezvényekre, 
bálokra, ismerkedési alkalmakra inkább a kör
nyező és még a messzibb falvak egyazon vallású 
fiataljai jöttek el Köveskálra, mint a helybeli más 
vallásúak. A fiatalság aktív szellemi, társasági 
életet élt, ezáltal kitolódott a házasodási kor is: 
egy 26-27 éves leány sem számított még vénlány
nak, nem volt divat a lányok korai férjhezmene
tele, vagy hogy a legények fiatalon nősüljenek. 
Ezt az erős vallási elkülönülést csak tovább erő
sítette a rétegbeli differenciálódás, hiszen a re
formátus fiatalság zöme nemesi, kisnemesi, míg 

a katolikus fiatalok többsége nem nemesi szár
mazású volt; szolgálók, cselédek, egykori szőlő
munkások leszármazottai alkották ezt a réteget. 
Természetesen az egyes rétegeken belül is min
denki pontosan tudta, ki a valóban gazdag, jó
módú, s ki az, akinek csak rangja van. Akinek 
örökölt vagyona mellé nem volt meg a gazdálko
dáshoz, a munkákhoz való értése, tudása és kész
sége, hamarosan elszegényedett és eladósodott. 
Azok a rangos, jómódú nemesi családok, ame
lyikben rangon alulinak tartották a földdel, a 
gazdasággal, a szőlővel való foglalkozást, el
szegényedtek, s nagyon szűkös anyagi körülmé
nyek között éltek, állandó adósságokkal küszköd
ve. De még ebben az elszegényedett helyzetük
ben is büszkék voltak származásukra, rangjukra, 
s nem egy egykori nemes megkövetel te a falu
beliektől, hogy „nemzetes asszony, ill. nemzetes 
úr"-nak szólítsák. Amelyik nemesi származású 
család munkával, gazdálkodással megtartotta 
nemcsak rangját, hanem gazdasági, anyagi jó 
helyzetét is, ott a fiataloknak is ki kellett venni a 
munkából a részüket. ,,Az én anyám nem tűrte, 
hogy azt nézzük, merre süt a nap, nekünk dolgoz
ni kellett a hegyen a szőlőben, hiába volt napszá
mos és cseléd." Emlegetnek olyan elszegényedett 
nemesi családokat, ahol a leányoknak megfelelő 
ruhára és cipőre sem tellett, mégis rangjukon alu
linak tartották, hogy dolgozzanak. Az így elsze
gényedett családok leányai gyakran férjhez men
tek szegényebb sorsú, nem nemesi származású, 
katolikus legényhez is, a falu, a közösség lenézé
se dacára. A húszas, harmincas években többen 
lányok elszegődtek Pestre háztartási alkalmazott
nak családokhoz, vagy kisebb ét termekbe sza
kácsnénak, s éveken át szolgáltak egy helyen. A 
jó munkahelyeket, munkavállalási lehetőségeket 
rokoni vagy baráti kapcsolatok útján szerezték, 
s adták tovább egymásnak. Az így elszegődött lá
nyok bérükkel rendszeresen segítették családju
kat s általában nagyon szolidan és idegenül éltek 
a fővárosban. Kevesen közülük végleg elkerültek 
így a faluból, a többségük viszont több évi elsze-
gődés után hazatért és beilleszkedett a falu társa
dalmába. Nem volt olyan lány, aki ,,ölében hozta 
a bérét" — ezért éppúgy férjhez tudtak menni, 
mint az otthonmaradtak. 

A felekezeti hovatartozás és a társadalomban 
elfoglalt státus mellett a párválasztást befolyá
soló tényezőként említik a származási helyet. Al
talános nézet, hogy a faluban lakót előnyben ré
szesítették a párválasztáskor, mindenki igyeke
zett a falun belül megfelelő párt találni magának, 
s csak amikor ez nem sikerült, próbálkoztak a 
szomszédos községekben. Ilyen esetekben nagy 
szerep jutott a rokonságnak, a szomszédoknak 
vagy a jó ismerősöknek, akik a párokat „össze
szerezték". Különösen az idősebbek közt volt 
több olyan személy, aki mindig tudta, hol vannak 
fiatalok, mi a család elképzelése, és megpróbált 
közvetíteni. így kevés kivételtől el tekintve a fia
talok házasságkötés előtt alig találkoztak, alig 
ismerték egymást, s nemigen volt beleszólásuk 
párválasztásukba; elfogadták a szülők döntését. 
Az intenzív, tartalmas és hosszú leány- vagy le
gényéletet csak ritkán követte házasságkötés, s 
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bár látványos szerelmi tragédiák nem történtek, 
voltak lányok, akik soha nem mentek férjhez. A 
házasságokból a református felek esetében is ál
talában több gyermek született. Mégis, ha meg
nézzük a statisztikai adatokat, láthatjuk, hogy 
míg 1941-ben 915 lakosa volt a községnek, 1960-
ban 757, 1980-ban pedig már csak 483 fő! Ez utób
bi évben az élve születések száma 5 volt, míg a 
halálozásoké 19. A falu elöregedett, kevés fiatal 
vállalja az ingázó életmódot munkahelye és lak
helye között, inkább elköltözik. 

Napjainkban a köveskáli fiatalok elsősorban 
munkavállalások, továbbtanulások alkalmával is
merkednek össze más fiatalokkal, s ebben nagy 
szerepe van a Káli-medence kis falvait és a kevés 
munkahelyet összefogó közös KISZ-szervezetnek, 
amelynek különféle alkalmai egyben ismerkedési 
lehetőséget is jelentenek. A párválasztást azon
ban nagyon rövid időn belül követi a lakóhely 
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KÖVESKAL VON 1742 BIS IN UNSERE TAGE 

Bei der Untersuchung der Ehebeziehungen in Köves-
kál in XVIII—XIX. Jahrhunder t kann festgestellt wer
den, daß die Zugehörigkeit zu nationalen und religiösen 
Konfessionen die Entwicklung der Ehebeziehungen am 
stärksten beeinflußte. Da die Einwohnerzahl der Ge
meinde relativ niedrig ist, ist es natürlich und notwen
dig, daß das Verhältnis zwischen der Zahl der innerhalb 
des Dorfes und mit nicht aus dem Dorf stammenden 
Personen geschlossenen Ehen in etwa gleich ist, was 
eine offene Gesellschaft und eine nicht konstante Be
völkerung zur Folge hat. Diese Offenheit richtet sich 
aber auf solche benachbarten Dörfer, die die gleiche 
Kultur und eine ähnliche gesellschaftliche Zusammen
setzung und Schichtung aufweisen, wodurch mit diesen 
Dörfern infolge der Ehebeziehungen eine geschlossene 
Einheit zustandekommt und sich die Bevölkerung mit 

gleicher Religion und gleichem gesellschaftlichen Sta
tus ständig vermischt. Diese Tendenz charakterisiert in 
erster Linie die Ehebeziehungen der alteingesessenen 
reformierten Kleinadligen, während die Ehebeziehun
gen der zugewanderten katholischen Diener- und 
Knechtschicht eine größere Beweglichkeit aufzeigen. 
Die Ehebeziehungen beider Konfessionen sind mit den 
Dörfern mit gleicher Religion und gleichem gesell
schaftlichen Status innerhalb des Káler Beckens am in
tensivsten. In der Häufigkeit folgen danach die geogra
phisch entfernteren, aber noch zum Oberland des Bala
ton gehörenden Dörfer. Der Ehekreis der Katholiken ist 
kleiner als der der Reformierten, die z.B. auch mit den 
reformierten Dörfern in der Gegend um Pápa Ehebezie
hungen ausgebaut haben. 

641 





GELENCSÉR J Ó Z S E F 

AZ ÖRÖKLÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA 
A KÁLI-MEDENCÉBEN 

I. 
BEVEZETŐ 

Az örökléssel kapcsolatos jogi népszokások 
viszonylag korán magukra vonták a jog-, i l letve 
a néprajztudomány művelőinek figyelmét. A 
századfordulón a Polgári Törvénykönyv előké
szítésének időszakában két igen jelentős, orszá
gos méretű felmérés, adatgyűjtés született. Az 
egyik Mattyasovszky Miklós,1 a másik Baross 
János2 nevéhez fűződik. 1919-ben pedig Tagányi 
Károly foglalkozott a hazai élő jogszokások 
gyűjtése kapcsán az öröklési joggal. A néprajz
kutatók emellett a különböző népszokások le
írásánál azok jogi vonatkozásairól sem feledkez
tek meg. Az 1939 és 1948 között, az Igazságügyi 
Minisztérium által szervezett gyűjtés több mint 
300 községre terjedt ki.4 Az öröklési jogszoká
sokra vonatkozóan, illetve a jogtörténet terüle
tén az utóbbi évtizedekben végzett kutatómun
kára figyelemmel meg kell említeni Tárkány 
Szűcs Ernő, Bónis György, Papp László, Degré 
Alajos, Csizmadia Andor, Fél Edit nevét és mun
kásságát. 

Az öröklés népi jogszokásai az elmúlt századok 
során nagy számú eltéréssel, változatossággal 
jelentek meg. Elég megemlíteni, hogy már Wer-
bőczi István leszögezte a jobbágyok öröklésé
nél, miszerint ,,a törvényes szokás is sokféle, 
melyet a helyek régi gyakorlatához képest kell 
megtartani".5 

A nagyfokú változatosságon belül a jogi nép
szokások törvényrontó és törvénypótló szerepe 
szembetűnő. Tagányi állapította meg, hogy a 
népi gyakorlat ,,az ősi hazai öröklési jognak 
legtöbb jellemző és már régen elavult tételéhez 
ragaszkodik".6 A törvénypótló szerep pedig az 
állami jogalkotás által nem szabályozott társa
dalmi viszonyoknál mutatkozik meg, az azoknál 
követendő magatartásra alkot szabályt. A jogi 
népszokások betartását sokszor minden állami 
erőszakszervezetnél erősebb társadalmi kényszer 
biztosítja. 

Tekintve, hogy a jogi népszokásokat jelentős 
mértékben befolyásolta a — rendszerint már ha
tályon kívüli — törvény, szükséges a jogforrások 
áttekintése. 1848 áthidalhatatlan mély árokként 
választja el egymástól az azt megelőző, illetve 
azután kialakult magyar öröklési jogot.7 Az 
1848: 9. te. az úrbériség megszüntetésével, a 15. 
te. az ősiség eltörlésével óriási változásokat ho
zott. Az utóbbi jogszabály alapján megszűntnek 
tekintették az addig létező királyi adományos és 

nem adományos, a fi- és leányági javak, valamint 
az ebből származó jogviszonyok közti különbsé
get, az ehhez kapcsolódó leánynegyeddel, haja
doni joggal együtt. A nemes és nem nemes jog
egyenlőségének biztosítása előtt már 1840-ben 
a nemek egyenlősége is megszületett — leg
alábbis az öröklés tekintetében és a törvényben. 
1848-ig az öröklési viszonyok döntő többségének 
szabályait a Hármaskönyvben lehetett megta
lálni. Az elbukott szabadságharc után átmeneti
leg az Osztrák Polgári Törvénykönyv került be
vezetésre, hogy azután az 1861. évi országbírói 
értekezlet megalkossa a változások miatt szük
ségessé vált Ideiglenes Törvénykezési Szabályo
kat. Ez utóbbiak a Hármaskönyvhöz hasonlóan 
jogdogmatikai értelemben nem voltak ugyan 
törvények, de a II . vi lágháborút követően meg
alkotott Ptk.-ig iránymutatásul szolgáltak. Meg 
lehet még említeni a polgári kor két törvényét 
(1874: 35. és 1876: 16. t e ) , melyek a végrendele
tek alakiságával foglalkoztak. 

Ahogy a legutóbbi évtizedekig az uralkodó 
osztály által végzett jogalkalmazástól nem volt 
idegen a szokásjog, úgy a paraszti életet folyta
tók körében is létezett, elfogadottá vált a jogi 
népszokások rendszere. 

A Káli-medence falvai öröklési jogszokásainak 
változásait 1848-tól lényegében a mezőgazdaság 
szocializálásáig terjedően vizsgáltam. Az idő
határ egyik irányban sem tekinthető merevnek. 
Egyes résztémákban a kutatás szinte napjainkig 
terjedt. 

A kutatást ez ideig az egykori kisnemesi (jó
részt református) családok levéltárának, az egy
házi iratoknak átvizsgálásával, s mindenekelőtt 
szóban közölt adatok gyűjtésével végeztem. Ez 
utóbbi körülmény magyarázza az említett idő
határt. Megkezdtem az állami levéltárak anyagá
nak kutatását is, az itt elvégzendő munka további 
részletesebb adatokat ígér. Az alábbiakban rövi
den áttekintem a vizsgált terület öröklési rend
szerét, melyen belül néhány intézményről a töb
bihez képest részletesebben is szólok. Elsősorban 
azokról, melyek a kutatott területen jellegzetesek 
voltak, vagy éppen a szakirodalom kevésbé fog
lalkozott velük. Munkám során nem kívánok éles 
határt vonni az 1848 előtti nemesség, illetve a 
jobbágyság népi jogszokásai között — bár à rá
juk vonatkozó eltérő tételesjogi szabályozást 
mindig figyelembe kell venni —, mivel azok 
egyaránt beletartoznak a népi jogszokások rend
szerébe. 
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IL 
ÖRÖKLÉSI RENDSZEREK 

A bevezető részben hivatkozott országos mé
retű adatgyűjtésekből egyértelműen megállapít
ható, hogy a múlt század végétől Magyarorszá
gon egymás mellett párhuzamosan élt az öröklési 
jogi népszokások három formája: a törzsöröklés, 
a fiági öröklés és az egyenlő osztály. Az első 
formánál a fiútestvérek egyikének jutott az in
gatlanörökség, aki azután a többieket valamilyen 
formában kielégítette; míg a fiági öröklés ese
tében a fiúk az ingatlanokat természetben örö
költék, a lányok pedig pénzben kaptak meg
felelő kielégítést, de sokszor annál kevesebbel is 
beérték. A törvény az előbbiekkel szemben 1840, 
illetve 1848 után a harmadik formát, a leszár-
mazók egyenlő örökösödését írta elő. 

A Káli-medencében az emberi emlékezet által 
elérhető időben a törzsöröklési szokásra nem 
találtam adatot, és az írásos anyag sem nyújtott 
erre példát. A vizsgált időszakban általános a 
törvény szerinti egyenlő öröklés. ,,Megosztoztak 
a vagyonon",8 tehát minden testvér, nemre való 
tekintet nélkül, egyformán örökölt mindenből.9 

A Dunántúlra vonatkozóan a századfordulón meg 
lehet állapítani, hogy a magyar földművesek 
valamennyi gyereket egyenlően akarták részel
tetni, de legalábbis az összes fiút az ingatlan
vagyonból. A fejlődés iránya a nemek közötti 
egyenlő, sőt természetbeni osztály felé vi t t ." 

Az egyenlő osztály végletekig menő birtok-
elaprózódáshoz vezethet. A keszthelyi közjegyző 
ez idő tájt írott jelentésében arról számolt be, 
hogy a környéken (ide tartozott a Káli-medence 
is) az örökölt ingatlanok minden darabját elosz
tották és ez az eldarabolás annyira elterjedt, hogy 
ekével a szántásnál a földműves a saját földjén 
nem tudott megfordulni. Az okszerű gazdálko
dás szabályait felrúgva a fél- vagy negyedtel
kes úrbéri mezei birtokot is megosztották. A 
sümegi közjegyző is arról írt, hogy a gyerekek 
majdnem kivétel nélkül természetben osztoztak, 
így 200-300 D-öles, sőt kisebb parcellák kelet
keztek, melyek megművelése nehézséggel járt . 
Tekintve, hogy az általunk vizsgált területre is 
több nemesi község esik, tanulságos, hogy az 
akkor még ugyancsak Zala megyéhez tartozó 
Balatonfüredről hívták fel a figyelmet, misze
rint az eldarabolás főleg a nemesi községekben 
minden ésszerű mértéket meghaladt.12 össze
hasonlításul még megemlíthető, hogy a közeli 
Nemesvitán szintén egyenlően örököltek a szá
zadfordulón, a hagyatékot természetben osztot
ták fel.13 

Az egyenlő öröklés általános gyakorlata 
ugyanakkor a Káli-medencében több tekintetben 
törést szenvedett. A régi jog maradványaként 
a fiági öröklés elemei is fellelhetők. 

Az évszázadokon keresztül hatályos Hármas
könyv értelmében a fiági jószágból a leány nem 
örökösödött. Ennek a szabálynak korlátozott 
mértékű továbbéléséről adtak hírt a legidősebb 
adatközlők, akik szerint a múlt században ,,a 
férfi többet örökölt, azoké volt a nagyobb rész, 
mert a lányoknak a férfi móringolt". A leányok 
a móring által biztosított helyzetük tudatában 

megelégedtek a kevesebbel is. Az öröklési jog
szokások, illetve területünkön a századfordulóig 
élő hitbér közötti szoros összefüggésre fel kell 
figyelni. 

Mattyasovszky szerint a Dunántúlon sok he
lyen általános volt az a törekvés, hogy az in
gatlanokat lehetőleg csak a fiúk kapják, csak 
azok osztozzanak rajta, akik abban dolgoztak.15 

Az ingatlanokat a Káli-medencében is a fiútest
vérek igyekeztek maguknak megszerezni. Erre 
azonban csak akkor kerülhetett sor, ha a lányok 
férjhezmenetellel elkerültek a községből. Ilyen
kor a szülők — vagy később a testvérek — ki
fizették őket. A medencén kívüli Nemesvitán 
szintén pénzben adták ki a lány részét, ha más 
faluba vitték férjhez.10 A népi gyakorlat és az 
1848 előtt hatályos leánynegyed és hajadoni jog 
közötti kapcsolat nyilvánvaló. Hiszen a leány
negyed pénzben járt, a hajadoni jog alapján pe
dig a lány az örökséget megszerzett fiútestvérei
től követelhette a hagyaték terhére történő kihá-
zasítást.1 ' Az idősebb férfinemzedék egy része 
természetesnek tartja, hogy a föld a fiuké lett, 
mivel a ,.férfiak többet dolgoztak, mint a nők". 
A községben maradó lány azonban általában 
megkapta az ingatlant. A más faluba férjhez me
nő, a „birtokot ot thagyó" lány a barkóknál szin
tén csak ingóságot és pénzt kapott.18 

A szülők életében történő juttatás, illetve az 
örökségbe betudás kérdéskörébe tartozik az 
egyenlőség elvét szintén csorbító kitanítás és en
nek következménye. Tájegységenként változóan 
a magyarságnál a kitanított részére járó örök
részt felére, negyedére csökkentették vagy ab
ból egyáltalán nem adtak. Már 1653-ban a Rá
kóczi-uradalomhoz tartozó Zborón az egyik fiú
nak atyja végrendelete szerint meg kellett elé
gednie azzal, hogy papi tisztségre juttatták.19 A 
századfordulón Hódmezővásárhelyen egy leány
részt, tehát a fiúknak járó örökrész felét kap
ta.2" Kiskunhalason a betudást a végletekig vit
ték, a taníttatás éveinek kiadásairól részletes szá
mítást végeztek.21 A Fejér megyei Sárkereszte
sen az 1930-as években a betudás addig ter
jedt, hogy az már a lány érdekét védte a fiú
testvérrel szemben: a segéd jegyzőnek kitanítta
tott fiúval szemben a lányé lett a ház és a föld. 
A Káli-medencében a szellemi pályára adott 
vagy mesterséget kitanuló fiút a szülők figyel
meztették: „Neked ez az örökséged!" Az intő 
szót megértő gyerek lemondott testvérei javá
ra. ,,Ö nem jussolt, a többiek osztoztak." Más 
esetben ,,mikor osztoztak, fölszámolták a tanítta
tás költségeit, beszámolták a jussba". A módo
sabb családoknál ez esetben az értelmiséginek, 
katonának, iparosnak tanult gyerek is kapott 
némi ingatlant. A testvérek a kitanítottnak ve
lük egyenlő nagyságú örökrészben részesítését 
— amire volt példa — nagymértékben igazság
talannak tartották, mivel az „otthon nem is dol
gozott, a kitaníttatással kenyeret kapott a kezé
be". Szentbékkállán a gyakorlatot helytelenítve 
említették: ,,Az uramék heten voltak testvérek, 
volt közöttük pap is. Kitaníttatták, mégis ka
pott egy pincés szőlőt, pedig megélhetett volna 
abból, amit tanult."22 

A munkából kiöregedő szülők eltartásáról gon-
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doskodni a leszármazók kötelessége volt. Ennek 
egyik formája, amikor a szülői házban maradó 
gyerek látja el az öregeket. A gondozásra, ter
mészetbeni szolgáltatásokra figyelemmel az ilyen 
leszármazót az örökségből nagyobb rész illette. 
Általában az utolsónak otthon maradóra (ezért 
sokszor a legfiatalabbra) hárult a gondozás kö
telessége. Néhány általános vélemény, majd 
konkrét példa a Káli-medencében követett jog
szokásokról: „Aki az öregek gondját viselte, azé 
lett a ház." „Aki a házban maradt, az kapta a 
lakást vagy egy részét. A gondozásért többet 
kapott, de a szülők eltakarítása is az ő feladata 
volt." „Aki eltartotta a szülőket, arra ráírat
ták a házat vagy egy darab földet." 

„Az én uram egész életében az öregekkel volt, 
a fél házat kapta, a többi a másik két testvéré 
lett. A többi vagyonból egyformán osztoztak."2;3 

„A múlt század közepén a Dukkon családé volt 
ez a három telek. Hárman megosztották maguk 
közt, de amelyik fiú eltartotta a szülőket, azé öt
száz D-öllel nagyobb lett."24 „Én az édesapám
tól 1927-ben kaptam ezt a fél házat, mert vele 
maradtam. 1944-ben halt meg, addig tartottam, 
kosztjáról, mindenről gondoskodtam az urammal 
együtt."25 Balatonhenyén Szálai Gábornak két 
testvére volt, mivel szüleivel maradt, övé lett a 
ház a benne lévő ingóságokkal, de a jussát pénz
ben kellett megváltania. Rá hárult a szülők ápo
lási és temetési költsége. 

A napjainkig élő gyakorlat mögött a legfiata
labb fiú előjoga is ott rejtőzik. Ez a jog már a 
római kortól fogva s azután is széles körben 
csaknem egész Európában ismert volt. A Hár
maskönyv is magáévá tette: „Az atyai ház min
dennel, ami hozzá tartozik a legkisebb fiúra ma
rad."26 A feudalizmus korában ennek megfele
lően a legfiatalabb testvér örökölte az apai há
zat, pénzben kielégítve az idősebb testvéreket. 
Az úriszékek ítélkezési gyakorlata is eszerint 
alakult (pl. Garamszentbenedeken 1682-ben).27 A 
Dunántúl területén a századfordulón vagy a leg
idősebb vagy a legfiatalabb fiú előnyben része
sítése volt ismert. A döntés sokszor azon múlott, 
hogy a szülő melyiket tartotta alkalmasabbnak a 
gazdálkodásra.28 Tihanyban és Nemesvitán álta
lában a legfiatalabb maradt a szülőkkel.29 

III. 
A HAGYATÉK ELOSZTÁSÁNAK 

TECHNIKÁJA 

A Káli-medencében a minorátus, a legfiata
labb fiú előjoga még egyértelműbben megnyi
latkozott a hagyatéki vagyon elosztásának gya
korlattá vált egyik módjánál. A hagyatéki osz
tálynál rendszerint mindenki gazdálkodásának 
ésszerű továbbvitele, egyéni érdeklődése, irá
nyultsága szerint igyekezett ingatlant szerezni, 
de sokszor nem jött létre megegyezés. Emiatt — 
a vita elkerülése érdekében — alakult ki az el
osztás technikája, mely azonban idővel válto
zott. A korábbi, de még a két világháború kö
zött is meg-megjelenő gyakorlat szerint az 
egyenlő értékű örökrészek közül a legfiatalabb 
testvért illette a választás. 

Salföldön „ha megörökölték, akkor a legidő
sebb szétosztotta, a legfiatalabb pedig választha
tott".30 Tudunk esetről, amikor nem a legidősebb 
fiú, hanem az édesanya osztotta egyenlő részekre 
az örökséget, és a legfiatalabb azután választ
hatott. Ugyancsak Salföldön említették: „annyi 
vót, hogy a fiatal választhatott. 1913-ban amikor 
édesanyám férjhezment, édesapja kiadta a birto
kot. A kiadott részből a két testvér közül vá
laszthatott a fiatalabb".31 Csak utalunk rá, hogy 
egy 1325. évi oklevél még országos szokásnak 
tudta, miszerint a legfiatalabb fiú az osztálynál 
elsőnek választhatott?2 Az első választás joga a 
későbbi századokban vidékenként eltérően il
lette a legifjabb vagy legidősebb testvért . Kis
kunhalason 18. századi adatok a legidősebb, 20. 
századi szóbeli közlések a legfiatalabb választási 
jogára utalnak.33 Századunkban a barkóknál az 
ingóságok felosztásakor — amennyiben nem sor
soltak — a kisebbik fiút illette a választás.34 

A Káli-medencéből van adatunk az idősebb vá
lasztási jogára is. Mátyás István Balatonhenyén 
említette, hogy „nálunk az öcsém osztott, én vá
lasztottam". 

Tagányi úgy látta, hogy a legfiatalabb testvér 
előjoga főleg ott élt, ahol a település mezővárosi 
ranggal rendelkezett vagy nemesi közbirtokosság 
volt.35 Mattyasovszky szerint pedig a legidősebb 
fiú előjogának biztosítása, mely hűbéri eredetű, 
az egykor földesúri hatalom alatt álló települé
seken volt fellelhető.36 Megállapításaik azonban 
kutatási területünkön nem nyertek bizonyítást. A 
legfiatalabb előjogára volt kisnemesi, illetve föl
desúri községekben egyaránt akadt példa. 

Ezt, az egyesek által igazságosnak tartott elosz
tási módot századunkban újabb váltotta fel, mely
ben a szerencse kapott nagyobb teret. A hasonló 
módszerrel történő elosztás nem ismeretlen más 
magyar tájegységben sem. Mindenekelőtt az 
újraosztásos földközösségekben élt. A jogosul
tak között a földeket sorshúzással, azaz nyilazás
sal osztották szét.37 A szó a sorsolási eljárás ere
deti formájának emlékét őrizte meg, mikor még 
nyílvesszőkre rótták az egyes földdarabok jelét, 
és így kellett kihúzni a nyilkötegből. Ki-ki a ki
húzott jelű földet használhatta. A sorshúzással el
osztás technikája az öröklési eljárásban is meg
jelent. Hódmezővásárhelyen a 18. század végén 
az osztályos felek vitáját a bírák „nyíl vetések 
szerint" oldották meg. A nyilak egymásra hason
lító fapálcák voltak, melyekre az örökösök nevét 
vagy jelét vésték. A húzás vagy nyilazás tarisz
nyából, sapkából történt. Akinek a jelét elsőnek 
kihúzták, az kapta az egyenlő értékű csoportokba 
rakott vagyontárgyak közül az elsőt.38 Századunk 
első harmadában az erdélyi Körösfőn szintén nyi
lat húztak. Az osztozok pénzre vagy pálcikára 
vésték jelüket. Azután megállapodtak, hogy az 
egyformákra elosztott földek közül melyikre húz
nak először nyilat. Akinek a jelét a sapkából ki
húzták, az kapta az első földet és így tovább.3 9 

Kiskunhalason az összerakott egyenlő értékű in
góságok felett kockát húztak, azaz fadarabkákat, 
gyufákat törtek szét, és aki a hosszabbat húzta, az 
választott. Vagy számokkal ellátott cédulát tettek 
kalapba és abból húztak. A 18. században az in
gók és ingatlanok elosztása kapcsán még itt is 

645 



nyílvonásról beszéltek.4 A barkóknál a végleges 
elosztás szintén sorshúzás (nyílhúzás) útján tör
tént.41 

A Káli-medencében ,,sorsolással is osztottak 
egymás közt, mert pénzt el lehet igazságosan osz
tani de a földet nem. Gyufát húztak, papirost tet
tek kalapba, a legidősebb húzott először."42 

„Egyenlő osztozásnál cédulát húztak. Megszá
mozták a cédulát, mellik melliket húzta. Kalap
ból, utána nem lehetett szemrehányás. Ha nem 
tetszett, akkor összecserélték, akár ráfizetéssel 
is."43 Az általános érvényű balatonhenyei és kö
veskáli indoklás után néhány egyedi eset: 

,,A vagyont érték szerint szokták megosztani. 
Pontosan nem tudták ugyan kiosztani, egy jobb 
birtokhó vágtak egy rosszabbat. Mikor fölérté-
kőték, cédulát húztak. A cédulára számot írtak, 
megvót melyik mit jelent, asztán összekeverték, 
mint a bálbo. Mikor az én uram édesapja meghalt 
1912-ben, az uram három éves vót, asztán neki 
jutott a legjobb cédula. Az én édesanyámék nyó-
can vótak testvérek, ott a legidősebb húzhatott 
először, mer az rendezkedett mindent. Az ura-
méknál meg a legkisebb húzhatott." (Köveskál.)44 

„Édesapám 1940-ben halt meg, két gyerek ma
radt utána. 1941 tavaszán osztály volt. Fölbecsül
ték az örökséget. Elosztották, hogy minden cso
portba több félét igyekeztek bevenni. Cédulákra 
számot írtak, összegyűrték, kalapba tették, meg
rázták. A kalapot fölemelték, úgy húzhatott min
denki." (Monoszló.)*'5 

,, 1947-ben öregapám után sorsot vetettek. Föl
írták egy papírra az a, b, с betűt, mindegyik egy 
részt jelölt. A három testvér körben ült, középen 
öreganyám, aki föntartotta magának a házat meg 
a pincés szőlőt. A többiek egy kalapból húztak. 
Egyikük kisgyereke vitte körbe." (Kővágóörs.)46 

Az idézett esetek alapján látható, századunk
ban uralkodó eljárás a cédulahúzással történő el
osztás, melynek megvannak a hagyományos moz
zanatai, sőt a legutóbbi kővágóörsi esetnél érez
hető az ünnepi, szertartásos jelleg is. A mezőgaz
daság szocializálását követően a földterületek 
termelőszövetkezeti közös használatba vagy álla
mi tulajdonba kerülésével az ilyenfajta eljárás 
szükségtelenné vált. A jogszokáshoz való ragasz
kodást azonban bizonyítja, hogy még 1962-ből is 
találtunk adatot gyakorlására. Kővágóörsön öt 
testvér osztozott meg egy zártkerti szőlő haszná
latán kalapból történő húzással. (Az ingatlan
nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban ma
radt a földterület.)47 

Az örökség természetbeni elosztása tehát lehe
tőség szerint olyan módon történt, hogy egy-egy 
birtoktest ne aprózódjon tovább, minden örökös 
különálló ingatlant kapjon. Amennyiben az örök
hagyó kevésbé volt módos, kisszámú ingatlant 
örökített, bizonyos előnyökkel rendelkező ingat
lanból csak egyet hagyott maga után, ugyan
akkor a vagyonon több örökös osztozott, sor ke
rült az egyes birtoktestek feldarabolására is. Ál
talában azonban a hagyatéki vagyon megosztásá
nál együttesen érvényesült ez a kétféle módszer, 
melyhez gyakran még értékkülönbözet megfize
tése társult. 

Az ingatlanok természetbeni felosztása, felda
rabolása különösen a házhelyeknél, a házülések

nél volt gyakori, melynek nyomát a települések 
szerkezete ma is magán viseli. A felosztásra ke
rülő területet lánccal mérték ki, a feldarabolás 
utáni új határokat megyekövekkel jelölték. 1783-
ban Kővágóörsön az ,,atyai házhelyet" Sári Mi
hály és felesége leszármazói ilyen módon osztot
ták nyolc részre. A terület fele a rajta levő épü
letekkel három fiútestvéré lett; a másik fele öt 
részre oszlott: az épületektől a ,,szürüskertig" a 
két lányé, a szürüskert a három fiúé lett.48 1826-
ban Köveskálon N. Györffy Katalin leszármazói 
a ,,Ház Hely"-et hat részre osztották.49 

A felépítmények megosztására is vannak ada
tok. Ismeretes a barkók köréből az apai ház ge-
rendaközönkénti megoszlása a fiúk között .^ Bel-
sö-Somogyban a 19. század második felében az 
osztozkodók nemegyszer kettévágták az épületet, 
és az elejét elvitték. Más esetekben felesben, har
madában használták a lakó- és gazdasági épülete
ket. Közös konyhahasználatnál szigorúan csak a 
rájuk eső részt és a kemencét vették igénybe, 
vagy fallal kettéosztották a helyiséget.''1 Kővágó
örsön a Dombai családnál 1779-ben a ,,régi Ház
hely . . . megyekövekkel el különböztetett" oly 
módon, hogy ,,az Atyai házbul a szoba egésszen, 
a Konyha pedig a rajta levő ablakig Vasi Évának 
. . . a Konyhának végi pedig félszerrel együtt 
Vasi Pálnak jussán esett".02 A megosztás példái a 
későbbi évtizedekből is folytathatók. A megosz
tás révén alakult ki több közös udvar is. Hasonló 
módon osztoztak a szántókon, szőlőkön, réteken, 
kerteken. 

Az ingóságok felosztásánál gyakori volt, hogy 
a szülői háznál maradtak, a bent maradó testvér 
szerezte meg tulajdonukat. Ugyancsak általános 
volt, hogy a gazdasági felszerelés, értve alatta a 
szőlőművelés, borfeldolgozás eszközeit is, a fiú
gyereké lett. A lány tulajdonába inkább bútorok, 
ládabeli, ágybéli, szekrényben holmik, ruhák, 
konyhafelszerelési tárgyak kerültek. Az egymás
nak engedni nem akaró örökösök azonban még az 
ingóságok körében is ragaszkodtak az egyenlő 
részhez. így kerülhetett sor arra, hogy az egyik 
gazdaember leszármazói a szekér tartozékát, a 
hosszi láncot is kettévágták, így az eredeti funk
ciója betöltésére alkalmatlanná vált. 

IV. 
AZ OKIRATOK ŐRZÉSE, ÖRÖKLÉSE 

Az egykor nemesi jogállású népesség okiratai
nak őrzése, öröklése külön figyelmet érdemel. 
Jóllehet az okiratok öröklése az ingók öröklésé
nek kérdéskörébe tartozik, bizonyító erejük, tar
talmuk jelentősége miatt különös elbírálásban ré
szesültek, a többi ingósághoz képest nagyobb 
gondot fordítottak rájuk. Ennek köszönhető, hogy 
a családi levéltárakban, levelesládákban a 17. 
század végétől kezdődően nagy mennyiségű fon
tos vagy általuk annak ítélt iratanyagot megőriz
tek. Az iratok zömét adásvételi szerződések te
szik ki, de megtalálhatók a móringlevelek, vég
rendeletek, osztályos egyezségek, peres iratok, 
bírósági ítéletek, záloglevelek, nyugták, váltók, 
árverési hirdetmények stb-. is. 

1848 előtti jogunk értelmében a nemzetség le-
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veiéi közösek maradtak, de a levéltár őrizete és 
gondviselése az idősebb fiútestvért illette.53 Nem 
kell indokolni, hogy a családi iratok megőrzésé
hez a feudális korban milyen nyomós érdek fűző
dött. Ennek következményeként némelykor a ha
gyatéki leltárba is bekerültek, mint 1817-ben Kö-
veskálon: 

,,Páli Josef és Sára Árvák Jussainak öszveí rása 
Nro 1° Nemes Somody István által 240 Váltó 

ftokat kiváltott Házról Szólló levél 
2° Néhai Páli András özvegyének Csuti Ju

liannának néhai Molnár Josef né Sz. Péteri Sára 
Asszonytól 196 f vásárlott Szőllejéről Szólló Le
vél 

3° Sz. Péteri Sára Asszony Moring Levele és 
annak fel vételéről Szólló nyűg levél 

4° Néhai Györfi Anna Asszonytól vásárlott 
Szöllö Föld ről Szólló Levél."54 

Az egykori kisnemesi családok legidősebb tag
jai számára az elsőszülötteknek az iratmegőrzés
sel kapcsolatos előjoga ma sem ismeretlen. Eltérő 
gyakorlatról viszont már 1829-től tudunk, mikor 
a köveskáli Györffy József és György atyafiságos 
egyezséggel a leveleket kétfelé vette, és mint az 
utóbbi írta ,,hogy némellyek én nálam, némellyek 
pedig annál, ha valami bajaink támadnának meg
találtatnak".55 (I. sz. melléklet.) 

Az ősiség eltörlése után a polgári korban az 
ági vagyoni eredet bizonyítására már nemcsak a 
család birtokában, hanem az állami hivataloknál 
meglevő iratok is szolgálhattak, így a családi le
véltárak jelentősége csökkent. A sokszor lesüly-
lyedő, széthulló egykori kisnemesi családok 
azonban már csak érzelmi okokból is megőrizték 
irataikat. Az I. vi lágháború után egyre inkább a 
nők, különösen az egyedülállók, a múltba fordu
lók vittek ebben vezető szerepet, ezzel mintegy 
női ágon öröklődött tovább a levéltár. A nők 
azonban nem tekintették kizárólagos tulajdonuk
nak, hanem az egész családot arra jogosultnak 
tartották, illetve tartják. 

V. 
VÉGRENDELETI ÖRÖKLÉS 

A törvények és a jogi népszokások iránymuta
tást adtak a falvak népének, hogy vagyonuk mi
ként öröklődik, illetve milyen módon örökölnek. 
Ehhez képest a végrendelkezés az általánostól el
térőt, az egyéniesítést szolgálhatta. A végrende
letek részletes vizsgálata a Káli-medencében — 
de másutt is — ugyanakkor azt bizonyította, 
hogy a népi joggyakorlat általuk is é rvényre ju
tott, megerősítést nyert. Adatközlőim szerint nem 
volt gyakori a végrendelkezés, nem sok végren-
döletről hallottak, azokról is inkább a módosab
bak köréből. Az egyébként valószínűleg eltúlzott 
számszerű adatokat nyújtó Baross-felmérés sze
rint Zala megyében az örökösödési esetek 10% -
ban született végrendelkezés.5 6 Ez a szám megha
ladta az országos átlagot. 

A végintézkedések okaira sokszor sem az írá
sos anyag, sem a szóbeli közlés nem adott egy
értelmű magyarázatot. Az előnyben részesítettek 
és hátrányba kerültek egyaránt a maguk javára 
igyekeztek szépíteni a valóságot. A kívülállók 

1. ábra. Györffy Erzsébet az egykori kisnemesi család 
irataival. (A szerző felvétele) 
Abb. 1: Erzsébet Györffy mit den Dokumenten der ehe
maligen kleinadligen Familie 

csak sejthették az igazi indítékot. Hozzájárult 
ehhez, hogy nemegyszer az utolsó pillanatig ti
tokban maradt a végintézkedés léte. Múlt század 
végi köveskáli esetről tudunk, mikor is a szülők
nél maradt fiú t i tokban mindent magára hagya
tott. A többi testvér háttérbe szorítása csak a te
metés után, a toron derült ki. A jelenlevők mind
járt birokra keltek, a sírásók alig tudták szétvá
lasztani őket.57 

Az idézett eset ugyanakkor rávilágít a végin
tézkedések egyik okára, amikor a szülők gond
viselését ellátó, a vagyonban rendszeresen dol
gozó többet, esetleg mindent megkapott . A kö
veskáli Györffy Gáspár végrendeletét 1827-ben 
azzal indokolta, hogy két kisebb fia, József és 
György a végrendelkezés időpontjáig vele együtt 
„Szenvedők és Gazdálkodók" voltak.58 1860-ban 
Szentbékkállán a Marton családban István és Dá
niel a ház első szobáját, a kerítést, az ólakat azért 
nyerték el végrendelet által, mert azt az örökha
gyóval együtt gazdálkodva, az ,,ön iparkodásuk 
és költségeiken készítették".59 (II. sz. melléklet.) 
Valamelyik testvér előnyben részesítése azonban 
nem jelentette a többi teljes kizárását. A tapolcai 
közjegyző századfordulón írott jelentése szerint 
a környéken a szülők végintézkedéssel csak az 
esetek 5% -ban igyekeztek az egész ingatlanva
gyont egy személynek juttatni, aki hol a legidő
sebb, hol a legifjabb fiú lehetett.60 

A végrendelkezések másik gyakori oka, hogy 
a leszármazott nélkül elhaló igyekezett befolyá
solni vagyona további sorsát. (A feudális kor
ban megakadályozni a caducitast.) ,,A magtala
nok szoktak végrendelkezni" — hívták fel a fi
gyelmet az adatközlők. Az örökösnek kiszemelt 
rokont sokszor már korábban magukhoz vet
ték, mint az 1844-ben végrendelkező N. Fejes 
János özvegye, a monoszlai születésű N. Csőszi 
Zsófiát (,,Ki több esztendő óta nálam nevelke
dett.")61 

Okul szolgálhatott, hogy a végrendelkezők ezt 
az utolsó alkalmat használták fel az ősiséggel, 
illetve az ági eredettel szemben a vagyon szerze
ményi jellegét bizonyítani. , ,örök áron vásárlot-
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tarn"; ,,Védtem, amint az arról Szollo fassio meg 
mutatja" vagy ,,harmadfél kapás Szőlőt csinál
tam" formulák utalnak a végrendelkező azon 
szándékára, hogy az ingatlanokat mint saját szer
zeményét szabadon örökítse. 

A végrendeletek ritkán tartalmaztak kitaga-
dást. „Nagy valami vót, ha kitagattak valakit ." 
Okául a szülők akaratával ellentétes házasság
kötési szándék szolgálhatott. A szülők gyakran 
fenyegették a legényembert, ha mesztelen talpú, 
azaz szegény lányt akart elvenni, hogy kita
gadják. A leszármazó mulatozó, vagyont tékozló 
magatartása is megalapozhatta a kitagadást. 

A végrendeletet a legritkább esetben írták az 
örökhagyók, ügyvéd vagy közjegyző közreműkö
dését is alig vették igénybe. A 18. század végé
től a 20. század közepéig általában a jegyzőt 
bízták meg. Elvétve említették, hogy lelkészt is 
felkértek erre a feladatra. Különösen a múlt szá
zad második feléig a végrendelet készítésénél je
len voltak a község vezető testületének tagjai 
is. Hogy az elöljáró emberek századunkban sem 
maradtak távol, arra utalt Köveskálon Németh 
Lajos, aki ilyen minőségben több végrendelke
zésnél is megjelent. Alaki követelményként tar
tották, hogy az nem lehetett ott, akire hagyták 
az örökséget, a végrendelkező még a fiát is ki
küldte a házból. A végrendeletet két vagy négy 
tanú írta alá. Salföldön a végrendeletek írásba 
foglalásában esetenként a tanító vett részt. 

A régebben testamentomnak esetleg testamen-
tális levélnek nevezett végintézkedések a közép
kori okiratokéra emlékeztető szerkezettel ké
szültek. A bevezető részben a végakaratot nyil
vánító utalt személyes állapotára. Szinte kivétel 
nélkül a ,,bár testemben beteges, de ép és egész
séges elmével bírok" kezdő formulával lehet ta
lálkozni, mellyel cselekvőképességüket nyilvání
tották ki. Rendszerint ilyen körülmények közt 
tettek rendelést, tettek testamentomot (18. szá
zad) vagy rendelkeztek, tettek végrendeletet 
(19—20. század). A katolikusoknál a vallásosság 
jobban áthatotta a szöveget, ,,a teljes Szent Há
romság nevében" végrendelkeztek. „Lelkemet a 
mennyei Atyának, testemet pedig a földnek 
a melyből vettetett, hogy tisztességessen elte
mettessen" — szólt a kinyilatkoztatás.6 2 

A következő részben a vagyontárgyakat , kö
veteléseket, tartozásokat sorolták fel, egyidejű
leg rendelkezve azok sorsáról. Előbb rendszerint 
a házról, aztán a szántókról, szőlőről, rétről, fel
szerelésről. 

A végrendeletekben gyakran keveredett az 
örökössé nevezés és a hagyományozás. Előfor
dult, hogy az örökhagyó bizonyos ingatlanok és 
ingóságok halála utáni tulajdonosát megnevezte 
azzal, hogy minden további, fel nem sorolt va
gyontárgyakon (értve ezalatt szántót, szőlőt is) 
az örökösök egyenlően osztoznak. Mint a fen
tiekben láthattuk, elég ritkán került sor egyetlen 
testvér örökössé nevezésére az összes vagyon
tárgy vonatkozásában, de az örökség egy részé
nél a fiatalabb gyereknek az idősebbekkel szem
beni, a fiúknak a lányokkal szembeni előnyben 
részesítése a 18. század végétől a 20. század ele
jéig megfigyelhető. Ennek megfelelően a fiúk 
nemegyszer az örökrészüket természetben kap

ták, leánytestvérüket pedig ki kellett fizetni.*33 

(III . sz. mell.) 
A hívők saját lelkük üdvösségére, továbbá, 

hogy a korábban a végrendelet érvényességének 
elbírálására hivatott egyházat is megnyerjék, 
jobbára pénzösszeget, ritkábban ingatlant hagy
tak — rendszerint a helybéli — eklézsiának. 
Barbély István 1756-ban rendelte: „Leikömért 
pedig mast egyebét nem hagyhatok hanem Kü-
vagho Örsi Pápista Templomra hagyok f 2 1/2."64 

A monoszlói református eklézsia számadás
könyveiből jól kivehető, hogy ki milyen ösz-
szegben hagyományozott az egyházra.65 A köves-
káliak közül sokan hagytak a pápai főiskolára, 
alapítványt is hoztak létre. A végrendelkező 
nemegyszer földjét az eklézsiára hagyta, de az
zal a kikötéssel, hogy azt az ő maradéki bír
ják, és a föld után minden évben bizonyos ter
mészetbeni részt fizessenek az egyháznak. így 
járt el a 19. század elején Köveskálon Hajba 
Márton özvegye.Ы| Még korábban, a 18. század 
második felében Tsordás Ferenc fél hold föld
jét hagyta a „Köveskáli Református Sz. Ekklésiá-
nak", mely után a használó leszármazók censust, 
azaz földbért fizettek: vetés esetén egy mércét, 
kukorica vagy krumpli után pénzt. (IV. sz. 
mell.) 

A végrendeletek rendelkező részét a záradék 
követte, magába foglalva a végintézkedés meg
történtének és hitelességének bizonyítékait, egy
részt a végrendelkező, másrészt a tanúk aláírá
sával, mire a szöveg is utalt: „tulajdon kezem 
allirásával ugy az ide altolam meg hivatott N. 
Tanátsoknak is all irassoikkal meg erősitve"''" A 
tanúk rendszerint többen voltak, de a feudális 
korban megkívánt hét főt nem minden esetben 
érték el. Egészen századunk közepéig megfigyel
hető, hogy szívesen vették tanúként igénybe 
tisztséget viselő emberek közreműködését, ami 
által a végrendeletet már hivatalosnak tekin
tették. 

V/. 
AZ ÖRÖKHAGYÓ ÉLETÉBEN TÖRTÉNŐ 

OSZTÁS 
AZ ÖZVEGYI JOG 
AZ INTERTENTIO 

A II. világháborúig a szülők életükben leszár-
mazóiknak vagyontárgyaikból általában nem jut
tattak. Ennek szólás formájában történő meg
fogalmazása a Káli-medencében is ismert. „Míg 
nem fekszenek le, addig nem vetkőznek le" 
vagy „Addig nem vetkőznek le, míg élnek". 
„Nehezen vetkezik le" - - mondták arra, aki a 
birtokot sokára adta át. A jobb módúak a há-
zasodáskor fiúknak rendszerint adtak földet, 
de a lány inkább csak ingóságot kapott. „Amíg 
élek én parancsulok belőle!" — ez az elv ural
kodott. „Várd ki a vásárt napjáig!" — intették 
a birtokot követelőt. „Ki akarja fosztani az öre
geket" — tartották a részét követelő fiatalról. 
Keserű tapasztalatok, a gyermeki hálátlanság 
példái alakították ki ezt a szemléletet, mely alap
ján sokszor arra tanították az öregek egymást, 
hogy „a kezedbü ki ne adj semmit!"69 
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A magyar nyelvterületen más néprajzi csopor
toknál a szülők nem egy esetben már halálu
kat megelőzően is juttattak vagyontárgyaikból 
leszármazóiknak. A juttatás — mely a kielégí
tésig terjedhetett — történhetett a házasságkötés
kor, a nagykorúság elérésével stb. Más esetek
ben a szülők valamilyen okból már nem kíván
tak vagy öregségük, betegségük miatt nem tud
tak tovább gazdálkodni, ezért a vagyont vagy 
annak egy részét felosztották gyerekeik közt. 
Megélhetésüket ez esetben is biztosították vala
milyen formában: egyik fiú többet kapott, az 
gondoskodott róluk; elég terményt adott számuk
ra a bir tok ki nem osztott része; átadott föld
jükért a leszármazóktól bért vagy természetbeni 
tartást kapnak. 

A Káli-medence jogi népszokásai közt az ilyen 
megoldás ritka. Ha mégis elosztották életük
ben a gyerekeknek a birtokot, akkor abból a 
maguk megélhetésére iőíogtak vagy természet
beni szülőtartást fizettettek. Egyesek szerint a ha
gyományokhoz kevésbé ragaszkodó, felvilágo
sultabb szülök a két vi lágháború között már át
engedték a földet a leszármazóknak, mások arra 
hivatkoztak, „nem vagyunk egyformák, az uj 
junk sem egyforma", azaz ki-ki a gyermeke iránt 
érzett szeretete szerint járt el.70 A vagyon meg
tartása természetesen nem azt jelentette, hogy 
a házasságra lépő fiatalokat egyáltalán nem se
gítették. Amint említettem, ha a család anyagi 
helyzete lehetővé tette, a nősülő gyerek föl
det, állatot, gazdasági felszerelést kapott. Volt 
eset, mikor a lánynak is adtak földet, de inkább 
állatot, bútort, ruhát kapott. Az önálló gazdál
kodáshoz mindez rendszerint kevés volt. Munkát 
kellett keresni, melyet a környék nagyméretű 
szőlőművelése, a napszám lehetősége biztosított. 
A kapott vagyontárgyakat azután a hagyatéki 
osztálynál beszámították. Jellemzőnek tehát a 
szülőknek a vagyonukhoz való ragaszkodását 
kell tartani. 

Megváltozott a helyzet a szülők egyikének ha
lálával. Amíg a gyerekek nem érték el a felnőtt
kort, természetesen a szülő gazdálkodott, azután 
viszont, különösen, ha az apa halt meg előbb, 
az anya gyakran átadta az özvegyi jog vagy eset
leg a tulajdonjog alapján őt illető ingatlanokat 
gyerekeinek gazdálkodásra. A megélhetéséről 
történő gondoskodás formái lényegében meg
egyeztek az imént megismertetett megoldásokkal. 

A törvényes öröklésnél láttuk, hogy a szülő 
ilyen esetben annak a gyerekének, aki gondos
kodott róla fél vagy egész házzal, esetleg egy da
rabbal több földet adott. A másik megoldást az 
jelentette, ha a szülő megélhetésére főfogott a 
birtokból. „Fönntartott magának annyi földet, 
amiből az eltartása biztosítva volt ." Legérdeke
sebb azonban a harmadik forma, melynél a szülő 
(rendszerint az anya) vagy gondozója a leszár
mazóktól évente meghatározott mennyiségű ter
mészetbeni járandóságot kapott, ami megélheté
sét fedezte. Emellett nemegyszer a lakóházat, 
esetleg a szőlőt is visszatartotta magának. Ez 
a megoldás tehát két, ellentétes irányú törekvés 
eredményének is fölfogható. Egyrészt a leszár-
mazók kívánták az özvegyi jogot, a haszonélve
zetet minél nagyobb mértékben korlátozni, a 

vagyonban helyette gazdálkodni, másrészt az öz
vegy saját megélhetését, jogait kívánta érvényre 
juttatni. 

Az említett harmadik forma még a feudális 
jogból ered, ahol intertentio néven ismeretes; 
érdek, fenntartás értelemmel. Az elnevezés a 
népnyelvben intertációvá torzult. A feudalizmus 
korának jogát ismertetve, az özvegy tartásáról 
írta Frank Ignác a múlt század közepén, hogy az 
özvegy férje lakásában maradhatott, férje méltó
ságához képest illendő tartását is annak javai
ból nyerte. A Hármaskönyv szerint ha az örö
kösök a birtokba lépni kívántak, szükséges volt, 
hogy az özvegyet egyezkedve kielégítsék.72 A 
jobbágy özvegyét ugyancsak megillette az öz
vegyi jog. A lakás és megélhetés, azaz az illő 
ellátás a kapitalizmus korában is járt az özvegy
nek.73 A tartás alapjául tehát a férj vagyona és 
az özvegy társadalmi helyzete szolgált. Amint 
az alábbiakban látni fogjuk, a népi gyakorlat
ban is ezek határozták meg a természetbeni já
randóság nagyságát. 

A szülők életében megtörtént juttatás nyomán 
járó, illetve valamelyik szülő halálát követően az 
özvegy részére jutó tartás között szoros a kap
csolat és rendszerint azonos célt szolgáltak. A 
kialakulás a 18. század közepére tehető, létezése 
két évszázadot fog át. Hódmezővásárhelyen a 
18. század utolsó negyedében általánossá vált, 
hogy a jobb módú gazdák ötvenéves koruk kö
rül végrendelkeztek, vagyonuk jelentős részét 
kiadták örököseiknek, melyek ellenében eltar
tásra kötelezték őket.74 Az ország különböző táj
egységein leginkább kommenciónak nevezett el
lenérték terményből, húsnak való jószágból, tűz-
revalóból, pénzből, a helyi szokásoktól függő 
egyéb szolgáltatásból állt, amit rendszerint a ter
mény betakarítása után kapott a szülő.75 A csa
lád vagyoni viszonyai jelentősen befolyásolták a 
tartás mértékét. Mártélyon az egyik családban 
a három fiútestvér évente 18 q búzát adott össze 
az öregeket eltartó legidősebb testvérnek.7 6 Kis
kunhalason az özvegyi jogáról lemondó anyák 
tartását vállalták a gyerekek oly módon, hogy 
egyiküknél lakott az özvegy, és a többi ehhez 
hordta azt, amire kötelezte magát.77 A barkók 
körében az örökhagyó életében történt osztás
nál használatra adták át a földet kommenció elle
nében. Az osztás és a kommenció megállapítása 
családon belül történt, legritkább esetben készít
tettek a jegyzővel kommenciós levelet. A szülők 
fél-másfél hold földet hagytak meg maguknak a 
birtokból. Az özvegyek pedig kommenció elle
nében szívesen mondtak le a haszonélvezeti jog 
gyakorlásáról.7 8 Sorolhatók a példák Ivádról, 
Kőrösfőről, Martosról.7 9 Közelebbi összehason
lító adatot említve nem kerülheti el figyelmünket 
Szentgál. A kevésbé módos családoknál az öre
gedő szülők a tanyáról véglegesen beköltöztek a 
faluban lévő lakásba, míg a gyerekek kint ma
radtak vagy házasságkötés révén az após tanyá
jára kerültek. Az egyik szentgáli családban két 
testvér írásba nem foglalt megállapodása ered
ményeként évenként felváltva egy hízót adott a 
szülőknek. Ugyancsak felváltva, de hetenként 
adták a kenyeret , az 1 kg túrót és a tejfelt. 
Minden nyáron fele-fele alapon adtak össze 30 
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csirkét. Szállították a tűzifát, a szükséges liszt
mennyiséget. A pásztorcsaládoknál a gyerekek
nél maradt birkákból 15-nek minden haszna a 
szülőket illette, ebből lett meg a költőpénzük.80 

A Káli-medencében az intertáció a 19. század 
elejére nyerte el a természetbeni tartás, a kom-
menció értelmét. Korábban még az özvegy által 
a megélhetése fedezésére visszatartott földet je
lentette. Ilyen értelemben használatos a köves
káli N. Györffi György leszármazóinak 1764-es 
osztály levelében: ,, Néhai N. Mórocza Anna édes 
Anyánk intertentiójára fenn maradt ugyanaz Saj
tóban (ti. az ilyen nevű dűlőben) való föld." Az 
okirat további pontjaiból megállapítható, hogy 
az említett célra a ,,nap nyugotti mezőn való" 
szántóföldön kívül a „napkeletről való mezőn lé
vő szántóföld" is szolgált. (,,Az özvegy Anyánk 
intertentiójára fenn maradt motsári öreg föld.") 
Némi rét is járult a szántóföldhöz. (,,Az ö r e g 
rétnek külső része melly Anyánk Asszony részi
re fel volt hagyva.")8 1 

Az intertentio virágkora a 19. század, és akkor 
is elsősorban a kisnemesi, illetőleg módosabb pa
raszti réteg körében élt. Általános, hogy az öz
vegyen maradt szülőt egyik testvér vette magá
hoz, a többi testvér kötelezte magát, hogy éven
te meghatározott mennyiségű terményt, esetleg 
pénzt folyósít. Ilyen módon nemcsak a létfenn
tartás anyagi feltétele, hanem a gondozás-ápolás 
is biztosítva volt. 

A feudalizmus korából példaként említhető 
egy 1800-ból származó adásvételi szerződés, 
melyben ,,N. Dobosi János meghagyott özvegye 
N. Púpos Borbála" hivatkozott arra, hogy ,,Mi
vel Gyámoltalan özvegységbe jutottam és Gyer
mekeim által fizetni szokott Esztendőnként való 
Intertentióból élek."82 

1851-ben Sifter Sándor és felesége Kenései Lí
dia „barátságos egyezség szerént" úgy vette ma
gához intertentióra Kenései Zsigmondot, hogy 
vállalta a gondviselését. A további két leszár
mazó pedig kötelezte magát, hogy nyomtatáskor 
fejenként kettő kila rozsot, egy mérce búzát, 
Szent Mihály napig pedig 13 ft 20 kr fizet Sif
ter Sándornak.83 

A századfordulóra Köveskálon általánossá vált, 
hogy a gyerekek nem maradtak a szülőkkel, nem 
laktak együtt, hanem inkább kosztot vittek az 
öregeknek.84 A szülők által követelt egyre nö
vekvő értékű tartást a leszármazók azonban mind 
kevésbé tudták vállalni,85 ami az intertentiók 
megritkulásához vezetett. 

Intertentiót nemcsak a szülők kaphattak. Né
mely esetben a nagyszülők eltartása az unokára 
maradt. Az intertentio írásba foglalása biztosíté
kot nyújthatott. 1899-ben Köveskálon két testvér 
vállalta a még életben lévő özvegy Gyenis Sán-
dorné nagyanyjuknak tisztességes eltartását és 
legjobb gondviselését. Kötelezték magukat még 
arra is, hogy évenként mindegyik részről ,,1 kila 
árpát és fél kila búzát", amikor nagyanyjuk kí
vánja, kiszolgáltatnak részére.86 (V. sz. mell.) 

Az intertentio az első világháborút követően 
is felbukkant, továbbra sem önálló szerződés
ként, hanem vagyonátruházási szerződés, osztá
lyos egyezség keretei között. 1931-ben Szentbék-
kállán özv. Vajai Gáborné ruházta át három gye

rekére az ingatlanokat. A gyermekek egyenként 
vállalták, hogy édesanyjuknak évente augusz
tus hónap közepéig 1,5 q búzát, 1,5 q rozsot 
házához szállítanak, szükség esetén közösen 
gyógykezeltetik, halála után tisztességesen el
temetik.87 

A Káli-medencében talán az utolsó intertentió
ra vonatkozó jogügylet született meg 1942-ben 
Monoszlón a Kerkápolyi családnál. Az 1923 óta 
özvegy feleség (Kerkápolyi Istvánné Csekő 
Leopoldina) belefáradva a gazdálkodásba, öt 
gyereke között az anyai részt is felosztotta. Nem 
tartott vissza magának mást, csak a hozományá
ból vásárolt házat. A gyerekek közötti elosz
tást érdem szerint, illetve a kitaníttatásra fi
gyelemmel tette meg. A leszármazók — a ki
taníttatott kivételével — fejenként és évente 60 
kg búzát, 100—100 kg árpát, kukoricát, burgo
nyát, 50 kg répát, 10 kg eltenni való szőlőt, 
25 1 színbort, 150 pengőt, valamint tűzifát vol
tak kötelesek adni. Az értelmiséginek tanult 
fiú — a kapott pénzajándékra figyelemmel — 
kamatot fizetett. Pontosan meghatározták a köte
lezettségteljesítés határidejét. A megállapodás 
szigorú szabályokat tartalmazott a szerződéssze
gés esetére.88 (VI. sz. mell.) 

Salföldi adatközlök említették, hogy a leszár
mazók az öregek eltartására búzát, burgonyát 
adtak.89 Balatonhenyén gabona és bor juttatá
sára emlékeztek.90 

Mindig izgalmas kérdés a szerződések hatá-
lyosulása. Tapasztaltuk, hogy a leszármazók kö
telezettségük teljesítését nemegyszer elmulasz
tották, és ezzel az eltartás is teljes mértékben a 
szülőt gondozó gyerekre maradt. A szubjektív 
okokon kívül ebben objektív tényezők is közre
játszottak. Az említett monoszlói esetnél az 1950-
es évekre a társadalmi-gazdasági viszonyok vál
tozása zárta ki a teljesítést. A I I . világháború 
után a szülők ilyen eltartásához szükséges gaz
dasági háttér elveszett, ami egyben a már létre
jött jogviszonyokat megszüntette, az újabbak 
keletkezését megakadályozta. Ezáltal egy olyan 
intézmény szűnt meg, mely magában hordozta 
egyrészt a birtok átadása, használata fejében 
történő ellenszolgáltatást, másrészt a szülők el
tartásához szükséges javak kiszolgáltatását. 

VII. 
OSZTÁLY LEV ELEK 

Az örökhagyó halálát követően a leszármazók 
hosszabb-rövidebb ideig fenntarthatták a tulaj
donközösséget. Az osztályos egyezség elhalasztá
sára leggyakrabban akkor került sor, ha a gyere
kek kiskorúak voltak, vagy a testvérek még nem 
kötöttek házasságot, tehát az érdekközösségük 
fennállt. 

Az osztály, a vagyonközösség megszüntetése 
szerződéssel vagy perrel történt. Számunkra a 
népi gyakorlat miatt az előbbi a lényeges. Az ősi
ség léte a tulajdonközösség fenntartása irányá
ban hatott, de az Örökösök osztályos egyezségét 
nem zárhatta ki, arra akár az örökhagyó halála
kor, akár más alkalommal, egyéb okból sor ke
rülhetett. 
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A 18—19. századi országos gyakorlatból az tű
nik ki, hogy a felek elsősorban az atyafiságos 
egyezésre törekedtek, perlekedésre ritkábban ke
rült sor. Figyelmük inkább arra irányult, hogy 
jogosultságuknak megfelelő értékhez jussanak, 
melynek érdekében mind a vagyontárgyak fel
becsültetésénél, mind a megosztásnál gyakran 
rábízták magukat a magisztrátus, a tanács embe
reire.91 Másutt a múlt században a hatósági segít
séget csak a már maguk között elrendezett ügy 
végrehajtása érdekében vették igénybe.92 

A Káli-medencében több adat is utal arra, hogy 
az érintett hozzátartozók a már létrejött osztályos 
egyezséget pár év múlva megváltoztatták, új 
egyezséget hoztak létre, melynek megkötésénél, 
írásba foglalásánál igénybe vették a vármegye 
emberének közreműködését. A kővágóörsi Baki 
család 1774-ből származó egyezsége rámutat az 
osztály elhalasztásának, az új megosztás létreho
zásának okaira (zálogban, illetve teher alatt lévő 
földek). 

,,Jól lehet ugyan mi mégh 1764-dik esztendő
ben egy más között némellyekben bizonyos atya
fiságos osztált tettünk Légyen, mindazáltal mivel 
bizonyos okokra nézve azon osztály némely cik
kében megh változott, de egyéberánt is midőn 
azon osztály megh lett számos földeink mások
nak kezénél zálogban hevervén, s terh alatt lé
vén, helyes és egyenes osztály köztünk nem lehe
tett, mastan pedigh azon Zálogban lévő földeket 
vissza váltván és az terh alul föl szabadítván — 
Léptünk közös s megh egyezett akaratbul illyes 
atyafiságos osztálra."93 

Más jellegű okokra világít rá az ugyancsak 
kővágóörsi Sári Mihály leszármazóinak 1783-as 
megállapodása. ,,Reánk mint egyenes successo-
rokra háramlott Jószágok eránt némely intézést 
vagy is . . . osztált már ez előtt több esztendőkkel 
tettünk légyen." Két leánytestvér részéről fel
merült követelés miatt azonban ,,mind eddig tö-
kélyetességre s tellyes erejére nem juttatván to
vábbi izetlenségekh, vissza vonyásnak, és ne ta
lán ezekbül könnyen származható kölcséges Pö-
röknek el távoztatására nézve mostan végsőkép
pen megh egyezett akaratbul léptünk ily Atyafi
ságos s általunk örökössen megh tartandó osz
tálybéli egyességre".9 4 

A hatósági eljárás menetét jól megvilágítja az 
az 1831-ben írásba foglalt Osztál levél, mely N. 
Szabó János a kővágóörsi „Nemesség hites jegy
zője" előtt és által keletkezett: ,,Mi Keővágó-
Eőrsi Ezen Tekéntetes Nemes Zala Vármegyei 
Helységnek a R. Katolika részrül Szolgáló N. 
Törvén Birái és Esküttyei adjuk bizonyságul ezen 
Levelünkben rendiben azt, hogy mái alul irt Na
pon s Esztendőben Tóth Mihálynak Néhai Szüle
tett Kiss Julianna Asszonytul származott Succes-
sori Nevezetessen u.m. Juliánná N. Márton Já-
nosné — Eörzsébeth Kováts Mártonné, Saára 
Moór Jánosné, Katalin N. Marton Istványné és 
Joseff Sucessori Hozánk jövének, hogy édes 
Annyok Született Kiss Julianna Asszonytul ma
radott Eörsi Szántó földjeikben tennénk közöttük 
Osztált, Ennél fogva Mi Végül Írattak a Földnek 
Színére ki Menvén Visgálatott tettünk, Mellyek-
büll az irt Atyafiak előttünk itten Atyafiságos és 
barátságos Osztályra léptek u.m."95 Az egyezsé

get az osztozó atyafiakon kívül a bíró, öt esküdt 
és a jegyző írta alá, ellátták azt a helység pecsét
jével. A ,,10 f 24 xr Osztálbéli Kötséget az Osz
tozó Atyafiak közössen megfüzettek". Valószínű 
ez ügyben további eljárásra is sor került, mivel 
pár hónappal később a kővágóörsi bíró elismer
vényt adott 48 krajcár felvételéről, melyet kapott 
„Nemes Martony Istvány Famillia biztossátul két 
párban ki adott Osztál Leveleknek meg pötsétel-
léséért".96 (Az irat egyben utal a család képvise
letét ellátó személy tisztségére.) 

A törvénybíró, az esküdt és a jegyző részvétele 
máskor csak az egyezség végrehajtása során volt 
kívánatos. Köveskálon 1826-ban néhai Györffy 
Katalin hat unokája a házhely megosztásánál 
vette igénybe. A hat részre darabolt területet 
alul, derékon és felül ,,elmegyekövelték". Az el
járást írásba foglalták, melyet a feleken kívül az 
elöljárók is ellátták aláírásukkal, pecsétükkel.9 7 

Az osztályos egyezségekre az okirati kényszer 
nem vonatkozott, az írásba foglalás mégis nagy 
jelentőségű lehetett, bizonyítékul szolgálhatott 
későbbi vitás ügyekben az ősi jószág, az ági va
gyon eredetére. A feudális kor végrendeleteinek 
erényei, a világos szerkezet, a veretes nyelvezet 
ismert. Lényegében hasonló pozitívumokkal, ha
sonló szerkezettel rendelkeztek ennek a kornak 
az osztálylevelei. A bevezető részben a szerző
dést kötő leszármazók rögzítették az örökhagyó
hoz fűződő rokoni kapcsolatukat, kinyilatkoztat
ták, mindenki tudtára adták, hogy egyezségre 
lépnek. A tárgyalási részben felsorolták a va
gyontárgyakat, rögvest megjelölve, hogy kinek 
mi jut. Kezdték a beltelekkel, a rajta lévő házzal, 
folytatták a szőlőkkel és szántókkal, zárták a ré
tekkel, erdőkkel. Az egyes művelési ágakra vo
natkozó pontok végén megjelölték, hogy mit 
hagynak az ,,egész atyafiak ususában", azaz kö
zösben. A záradékolás a felek aláírásával történt. 

A közösben hagyott ingatlanokról, jogosultsá
gokról külön is kell szólni. A célszerű gazdálko
dás szabályai szerint mindenekelőtt az erdőt 
hagyták közösben. A századfordulón a zánkai 
öreg-erdöben a köveskáli Györffy család több 
öreg ágából a maga részét csaknem száz személy 
bírta. Még a II. világháborút megelőzően is nagy 
ellenkezést váltott ki a családban, hogy a számta
lan tulajdonostárs egyike a közösség megszünte
tését indítványozta és érte el.98 

Míg egyik oldalról — amint láttuk — a curiá-
lis sessiókat a lehető legkisebb részekre feldara
bolták, addig bizonyos ingatlanokat közösben 
hagytak. Így a már említett Györffi utódok 1764-
ben a köveskáli telket kilenc részre szabdalták, 
de a ,,Henyei és Kővágó Örsi, úgy Sóstói Ciriális 
Sessiót minden osztás nélkül cum appertinentiis 
az közönséges Atyafiak között fenn maradtak kö
zönséges ususra". A közösben hagyásnál indíték 
lehetett a terület más helységbeli fekvése.99 A 
megörökölt ingatlan csekély nagysága is a meg
osztás ellen hatott: ,,Azon házhely pedig mely 
édes Anyánkrul Bárány Katalinrul reánk mara
dott . . . mint hogy csekély tovább is köztünk osz
tatlanul föntmarad."100 Kővágóörsön 1799-ben ,,az 
atyai .ház közre maradt", a testvérek megállapo
dása szerint, mivel azt az apa a katonáskodó 
kisebbik fiára testálta. Amíg ö a katonaságtól ha-
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za nem tér vagy halála felől bizonyos hírt nem 
hallanak, a házat árendába kívánták adni az ott
hon levő testvérek, a bevételen fejenként osztoz
tak.101 Ritka a közös tulajdon fenntartása a szán
tóknál, szőlőknél, k ivéve ha zálogba voltak. 

Közös tulajdonban maradtak a malmok. Egy 
1783-as osztályos egyezség említi: ,,Kapolcsi ma
lombéli rész is mint hogy el osztani máskép nem 
lehet közössen marad, úgy hogy proport ione az 
osztozó atyafiakra ki mértt gabona magok közt 
ött egyenlő részre föl osztassek."102 Az 1760-ban 
épített köveskáli Györffy malmot az alapító öt 
férfi utódai 140 éven keresztül tartották közös 
tulajdonban.103 

Közre hagyták, azaz közösen élték a feudális 
jellegű haszonvételi jogokat. Az egykorú osztá
lyos egyezségekben erre is történt utalás. ,,Kü-
vágó-Eörsi, Kapolcsi, Monoszlói, Henyei Helysé
gekben s azok határiban az közönséges szabad
sággal s beneficziumokkal, úgymint fajészással, 
legeltetéssel, makkoltatással és egyéb hasonlók
kal való élés minden ött osztozó Atyafiak rész 
szerint fönt tartatik."104 ,,Etséren, Soston és Kis 
Eörsben a Szabadság közre hagyattatva föl.""1 ' 

A 19. század végétől az osztálylevelek szövegé
ben az ünnepélyesség oldódott vagy teljesen el
tűnt. A közjegyző által készített osztályos egyez
ségeknél számunkra érdekesebbek azok, melye
ket a felek maguk írtak. Ezek rendszerint igen 
célratörőek. Mindenekelőtt a közös akaratot nyil
vánították ki. Az 1903-ban Köveskálon megkö
tött, nehéz parasztkéz írta egyezség minden for
mát nélkülöz. „Mainapón alolírt hogy elhalt szü
leink után járót megosztván három testvérközött 
egyformán mindnek beleegyezésével."I(U> (VII. sz. 
mell.) A Gyenis testvérek 1899-es megállapodása 
az elosztás technikai lebonyolítására is utal: 
„Osztályos egyezség Mely az alól írt testvérek 
között részben sorshúzás uttyán részben pedig 
egyezség folytán a mai alolirt napon kötetett."1 

(V. sz. mell.) A szerződések nagy részét annak 
felsorolása tette ki, hogy az egyes leszármazók-
nak mi jutott. A záróformula egyszerű utalás volt 
a kézaláírással történő megerősítésre: „Ezen 
egyezségünket aláírásunkkal tanúink jelen léti-
ben megerősítyük."1 0 8 A népi gyakorlat az állam 
hagyatéki ügyekben eljáró, illetve a tulajdont 
nyilvántartó szervei (közjegyző, telekkönyv) 
megléte ellenére sem szűnt meg. Az osztály írás

ba foglalása megmaradt, elsősorban belső, egy
más közötti rendezés, felhasználás végett. Az osz
tályos egyezség népi jogszokás szerint történő 
írásba foglalása az 1950-es évek elejétől szűnt 
meg. 

VIII. 
ÖSSZEGEZÉS 

Végezetül megállapítható, hogy a Káli-meden
cében az örökléssel kapcsolatban nagyszámú, 
idővel változó jogi népszokás élt. 

1848 a tételesjogi szabályozásban választó
vonal volt, de nem így a népszokásokban. Meg
mutatkozik ez mindenekelőtt abban, hogy a fiú
gyerekek leánytestvéreik terhére a múlt század 
harmadik negyedében is még többet örökölhet
tek. Tény viszont, hogy az egyenlő öröklés más 
tájegységekhez képest gyorsabban kialakult — 
arra már a kiegyezés időszakából találhatók ada
tok —, és a századfordulón lényegében általános
sá vált. Az öröklési rendszer módosulásán kívül 
nyomon követhettük a változásokat a szülők éle
tében történő vagyonelosztás, a szülők eltartása, 
a közös tulajdon fenntartása, illetve megszünte
tése, a hagyaték elosztásának technikai lebonyo
lítása, a családi iratok megőrzése, az okiratok 
nyelvezetének változása kérdéskörében. 

A II. világháborút követő politikai, gazdasági, 
társadalmi változások a jogi népszokásokra na
gyobb mértékben hatottak, mint a paraszti élet 
sok más területére. Elég megemlíteni az örököl
hető vagyon csökkenését, hiányát, a mezőgaz
daság keretein kívüli munkavállalást, a közsé
gekből történő elköltözést, melyek mind a jogi 
népszokások gyors elhalása irányában hatottak, 
még akkor is, ha azok egy szűk területen szinte 
napjainkig fennmaradtak. (Pl. az ingók öröklésé
nél, az elosztás technikájánál, az okiratok őrzé
sénél.) 

A jogi népszokások a Káli-medence falvaiban 
a vizsgált időszakban lényegében azonos formá
ban éltek. A múlt század közepétől alapvető kü
lönbség nem mutatható ki a különböző vallású, 
eltérő jogi helyzetű települések szokásanyagá
ban. Bizonyos jogi népszokások megléte viszont 
szoros összefüggésben volt a családok vagyoni 
helyzetével. 
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FÜGGELÉK 

I. 
INGÓSÁGOK MEGOSZTÁSA 

A GYÖRFFY TESTVÉREK KÖZÖTT 
(1829) 

Külzeten: Holmi Csekély felosztott pénz és ma
gunk közt az Levelek két télé való vételéről Szol-
lo 

Jegyzés 
Midőn ezen fojo 1829-dik esztendő December hol
nap 20 dikán Testvér N Györííy Jóséi Bátyám 
Urammal holmi aprólékos házi mobiliák (ingósá
gok) eránt Atyafiságos edgyeségre léptünk. Ugyan 
akkor a minémü tsekélly pénzünk volt két fele 
elosztottuk és edgyikönknek jutott nevezetesen 
22 az az huszonkét darab ezüst húszas. Még is 15 
az az tizenöt forint Bankó váltó Cédula és egy 
darab két forintos ezüst. Mely ától Summába 
(összegben) tészen 38 Váltoforintokat és 20 xraj-
tzárt (krajcárt). Ugyan akkor Testvér Györííy Jó
séi Bátyám Urammal az Leveleket is két felé vet
tük hogy némellyek én nálam Némellyek pedig 
annál ha valami bajjaink támadnának meg talál
tatnak. 
December 20-dikán 1829 

Költ Köveskálon 
Jegyzést tevő maradékok részére 

Györííy György m.p. (s.k.) 

II. 
N. MARTON ISTVÁNNÉ 

TÓTH KATALIN VÉGRENDELETE 
(I860) 

A teljes Szent háromság nevében! Én halandó 
ember, bár testemben betegen, de ép és egészsé
ges elmével birok, azért kivánok utánnam mara
dott örököseim közt e végrendeletemet tenni, ez 
itten alább irt tanuk előtt: 
1. Lelkemet a mennyei Atyának, testemet pedig a 
tőidnek a mellyből vetetett hogy tiszteségessen 
eltemettessen, rendelem. 
2. Lakháznak első Szobája, az udvarnak kerítése, 
még is az udvarban iennáló lud- és sertvés óllak 
István és Dániel két íiaim által ön iparkodásuk és 
költségeiken készíttettek, azért ezen megnevezett 
részleteket egyedül azoknak hagyom azon kine
vezéssel: hogy abból a többi testvérek ne részel
tessenek, csupán Ágnes nevű lányomnak 10 o.e. 
forintot fizessenek. 
3. 4 db adósleveleket váltottak ki István és Dá
niel fiaim N: 1. 38 f. (forint) 16. xr. (krajcár) N: 
2. 168 í. 1 xr. N: 3. 67 f. 14 xr. N: 4. 30 í. — igy 
összesen 303 f. 31 xr. ezüstpénzbeli tartozásaimat, 
mind ezen kitételek mielőtt összes gyermekeim 
osztályt rendeznének, ezen kitett tartozási kivál
tások nekik az összes osztályra terjedő vagyon-
tertiokból nekik vagy készpénzben fizettessen 
vissza, vagy íekvőkbeni értékből elégittessenek 
ki — rendelem mint jó iparkodó gyermekeimnek. 

4. A mi a KvEőrsi (Kővágóörsi) község határában 
volt birtokomat azt én magam Szabad akaratom
ból eladtam, annak árát betegségemben magamra 
fel is használtam. 
5. Melly Szántóföldet István a maga magjából el
vetett, illesse őt Barizsal együtt, иду minden 
mostani élelemmel együtt. 
6. A mi a Szobabeli vagyont illeti, abból kinevez
ve hagyok Dánielnek ágyat, egy széket, és egy 
ládát két zsákkal együtt, a többi akármi találta
tok Szobában, konyhában, Kamrában, azokat 
mind István fiamnak egyedül magának hagyom. 
7. Egy pörs (prés), vasfazék, Szekér eke taligával 
együtt, ezeket Dániel és István ketten használják. 
8. A mi ezen megnevezetteken kívül találtatik, u: 
m: szántóföldek, rétek, erdő illeték, ezek egyarán-
ti osztályra, Szőlővel együtt — menjenek, de csak 
иду, hogy elébb minden kifizetve találtasson. 

Hogy ezen végrendeletemet magam elhatáro
zott Szándékamból, jól elgondolva tettem, mit is 
e Szerint végrehajtani az illető bíróság részéről 
kérném, befejezve kérem a Mindenható istene
met, legyen irgalmas és kegyelmes bünős lányá
nak, vigyen dicső országába Ámen! 

Szentbékáiián November 14-én 1860. Én tes
tálló (végrendelkező) Tóth Katalin x néhai ns 
Marton István özvegye. A testálló részéről min
den pontokat hitelesítjük és bizonyítjuk, 
kmí. (kelt mint fent) 
Német ístván m.p. Istvándy János m.p. 
(s.k.) bifó (s.k.) 
Barbély István m.p. Kuthy Antal m.p. (s.k.) 
(s.k.) jró és tanú. 

III. 
ARANYOS ISTVÁNNÉ 

SZITA ZSUZSANNA VÉGRENDELETE 
(1831) 

Életben lévő de sujjos Nyavalyákkal le Záratott 
Aranyos Istvánné Felelete vagy rendelése. 
1. Az Mostan Csináltatott uj ház fundusával (tel
kével) együtt legyen az Kissebb fiamé — még is 
az Hegy aljai Szőlő Nem külömben az idei termés 
mind gabonabéli, mind pedig az Szüret, és a mi
némü ruhám vagyon. 
2. Az első Szoba pedig legyen az örebbik fiamé az 
porta fundus (telek) pedig az N. Nagy Imre Szom
szédságában a mej vagyon, mind között fen ma
rad és intézet Szerint az Leány Testvérjeiket fü
zessé к ki. 
3. Az Mentzenkái (mindszent kállai ) Leányomnál a 
mi pénzem vagyon abból különössen 5 forintot az 
István unokámnak Szabadulására, 5 forintot pe
dig az Lelkemért a többi pedig az István fiamé 
maradjon. 
4. Egyebeken edgyaránt osztozzanak. Költ KKál-
ban (Köveskálon) October 26-kán 1831 Szita Su
sanna x Jelenlétünkbe Ns Gyenis János m.p. (s.k.) 
N. Kovát s Mihály Ns. Balogh László m.p. (s.k.) 

N. Györííy György m.p. (s.k.) 
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IV. 
SZÍJÁRTÓ JÓZSEF KÖTELEZVÉNYE 
VÉGRENDELKEZÉS KAPCSÁN (1797) 

Alább meg irtt recognoscállom (vallom), és adom 
tudtára mindeneknek akiknek illik: Hogy Néhai 
Tsordás Ferentz öreg Ipám (apósom) Uram amelly 
fél hóid főidet Töltés alatt a Köveskáli Reformata 
Sz. (szent)Ekklésiának (Egyháznak) testált (ha
gyott), ugyan azon fél hóid íőldrül tartozom Cen-
sust — föld bért fizetni a Sz. Ekklésiának illy for
mán, hogy amikor vetés van benne, fizetek róla 
egy mértzét amit tezem, más idén pedig, mikor 
kukoritza, vagy krumpli lesz benne, fizetek den. 
(dénár) 25. — huszonöt pénzt. Mellyrül is adom 
ezen Contractuális (szerződéses) Levelemet ne
vem subscriptiojával (aláírásával) meg erősítve, 
az alul irtt emberséges emberek előtt. 
Sig.N. Köveskál die 13-a 
Marty 1797. (1797. március 13. napján) Szíjártó 
Josef x 
Törvény Bíró Nes (nemes) Nagy Ferentz m.p. 
(s.k.) 
Curator Nmes Somodi István m.p. (s.k.) 
N. Györffy László m.p. (s.k.) 
N. Hegyi János m.p. (s.k.) 
N. Győr ifi Gáspár m.p. (s.k.) 
N. Gyenis Ádám m.p. (s.k.) 
N. Nagy Sigmond m.p. (s.k.) 
N. Kenései Sámuel m.p. (s.k.) 

V. 
GYENIS CSALÁD OSZTÁLYOS EGYEZSÉGE 

(1899) 

Osztályos egyeség 
Mely az alól irt testvérek kőzött részben sorshú
zás uttyán részben pedig egyeség folytán, a mai 
alolirt napon kötetett. 
1 szőr Gyenis Mariska férezett Györffy Bélánénak 
jutotak kishegyallyai föld birtoknak a tagutoni 
kelet része 
2 Darabszálai földnek az északi része. 
3 Erdőtagi földnek az északi része 
4 ötvágoi szöllö föld. 
5 Nyalokertben a legnagyobb darab rét 
6 Nyalokertben a keleti kis rét 

Palotai rétnak a nyugoti fellé 
7 A kis gyepüi pincés szöllö 
8 kis hegyben az árkon nyugoti csúcs szöllö föld 
Nelli részére jutotak a következő birtokok 
1 szőr A pelengér állati földnek a taguton nyugoti 

része a pelengéri szöllö földel és pinczével 
és két kis rétszeri föld, és a todi föld 

2 a darabszálasi földnek délli része 
3 az Erdőtaginak földnek délli része 
4 A töltés aiyai föld egészben 
5 a palotai rétnek a keleti fellé 
6 a boronyai rét a legfelső nyalokertel 
7 nyalokertben a nyugoti kiss rét 
8 A kishegyi pincsés szöllö egészben 
9 szer az erdő illetőségük pedig közösben lenha-
gyatik 
Meg jegyezteti к azonban hogy még életben lévő 
özvegy Gyenis Sándorné, mint nagy any lyuknak 

tiszteséges eltartását, és a legjobb gondviseléssel 
magukra válallyák, kötelezik magukat még arra 
is, hogy évenként mindegyik részről egy kila ár
pát, és fél kila búzát a mikor kívánlya kiszolgál
tatnak részire 
Ezen egyezségünket aláírásunkkal tanúink jelen
létükben megerősítjük 
Kelt KövesKállán Február 22-én 1899 
Előttünk Gyenis Mariska 
Gyenis Gábor Györffy Béláné 
m.p. (s.k.) Gyenis Kornélia 
Györffy István m.p. (s.k.) 
m.p. (s.k.) özv Gyenis Kár о j né 

m.p. (s.k.) 

VI. 
KERKÁPOLY CSALÁD OSZTÁLYOS EGYEZSÉGE 

(1942) 

Osztályos egyezség 
Alulírott, de itt is megnevezett özv. Kerkápoly 
Istvánné szül. Csekő Leopoldina monoszlói lakos 
értelmem és józan ítélőképességem teljes birto
kában, alulírott fiaimmal egyetértésben ingó és 
ingatlan vagyonommal az alábbiak szerint ren
delkezem: — az anyai osztályba — fiaimmal 
egyetértésben — egyes apai osztályba jutott in
gatlanokat is bevontunk. 
Anyai osztályba jutott ingatlanok közül: 
1. Károlynak: a Tóth János féle udvarban lévő 

összes házülés, Bódai féle pincés szőlő a pincé
vel és parlaggal együtt, újhegyi szőlő, ujmai 
határszéli földem, henyei Bársonyrét, utcai kert 
(Kovács Andrásné mellett),- nagyobbik szilvás 
kert; végül a hangyási erdő 1/3 része. 

2. Gézának: az apai osztályban Dezsőnek jutott 
tagyonhegyi szőlőföld a pincével együtt és 
1500 pengő, melyből 600 p-t Kálmánnak kifize
tett. 

3. Kálmánnak: henyei nagyrétem,- zsabai 3 rendes 
rét,- az apai osztályban Gézának jutott határszé
li ujmai föld,- Fekete völgy,- hangyási erdő 1/3 
része; és a Gézától már leadott 600 pengő. 

4. Pálnak: a Csekő Béni féle udvarban lévő összes 
házülés,- hegyestői szőlő a kukahegyestői föld
del; szélesháti föld,- kanászházi rét,- bozóti rét,-
giberi kert; utcai sédparti kert,- kisebbik szil
vás kert és az ujmai erdő. 

5. Dezsőnek: Csádéi összes szőlőm pincével a Ká
rolynak jutott Bódai féle kivételével; teleki 
rét; Hegyi erdő; Hangyási erdő. 

Ezzel az osztállyal Géza taníttatása is kielégítést 
nyert. Fenti ingatlanok után 1942. évtől kezdve 
az összes adót és járulékait a Juttatottak fizetik. 
Ingó vagyonom felől később és külön fogok in
tézkedni. 

Kötelezvény 
Alulírottak kötelezzük magunkat, hogy anyánk 
túloldali osztálya fejében életében neki az alábbi 
természetbeni és pénzbeni szolgáltatásokat telje
sítjük:/Károly, Kálmán, Pál és Dezső tartozik ad-
Károly, Kálmán, Pál és Dezső tartozik adni fejen-
kint és évenként 60 kg tiszta búzát; 100 kg árpát,-
100 kg kukoricát; 100 kg burgonyát; 50 kg répát, 
10 kg eltenni való szőlőt, 25 liter fejtés utáni leg-
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jobb minőségű tiszta szin bort és 150 pengőt. A 
terményeket a betakarítás, ill. cséplés időpontjá
ban, legkésőbb azonban a búzát és árpát szeptem
ber 15.-éig, a kukoricát, a burgonyát és répát ok
tóber 15.-éig, a szőlőt november 1-éig, a bort az 
első fejtés után, legkésőbb azonban december 
15-éig, a pénzt pedig legkésőbb november 1-éig. 
A pénz értékének a romlása esetén 150 pengőnek 
1941. évi április havi (valorizált) egyenértékét 
kötelesek fizetni. Géza tartozik az 1500 P-nak 
6% -os kamatát, összesen 90 p-t negyedévenként 
előre jan. 1-én; április 1-én; július 1-én és októ
ber 1-én tehát negyedévenkint 22,50 p-t megfi
zetni vagy postára föladni és amikor akarok nála 
lehetek és eltart, de a tartást életem végéig köte
lesek gyermekeim fizetni akárhol lennék is, még 
az is, akinél leszek. 
A Károlynak jutott felső házban lakhatom, annak 
minden helyiségét, valamint a fölső istállót pad
lásával együtt szabadon és háborítatlanul életem 
végéig használhatom. 
Szükségletemre bármelyik kertben bármit termel
hetek vagy amit nem termelek bármelyik fiamé
ból szabadon vehetek. Ha bármiféle gyümölcsöt 
vagy szőlőt megkívánok, bármelyik fiaméból sza
badon és félelem nélkül korlátlan mennyiségben 
és minőségben vehetek és hozzányúlhatok és 
ezért senki, semmi féle megjegyzést nem tehet. 
Diót is termés szerint megkövetelem. 
Ezen kötelezvény alulírottak jogutódaira illetve 
örököseire nézve is kötelező és ingatlanaik átru
házását csak beleegyezésem vagy fönti kötele
zettségek kikötése mellett tehetik. 
Erdőingatlanban részesült gyermekeim, nevezete
sen: Károly, Kálmán, Pál és Dezső tartoznak fe-
jenkint és évenkint 3 ürm3 hasábtüziíát vagy he
lyette 2 kocsi fűtésre is alkalmas vastagságú tűzi
fát lakásomhoz hazaszállítani. 
Amennyiben bármelyik gyermekem ill. ennek 
jogutódja az itt vállalt kötelezettségeket nem tel
jesítené vagy ezen kötelezvényt aláírásával ellát
ni vonakodnék vagy a teljesítést csak kelletlenül 
és zsörtölődve és nem a kikötött és elvállalt idő
ben teljesítené jogomban áll, a juttatott ingatla
nokat még ha telekkönyvi leg a nevükre ment 
volna is, visszavenni. 

Fenti osztályos egyezségbe belenyugszunk és a 
fenti kikötéseket azok időben és pontosan való 
teljesítését иду magunkra mint jogutódainkra is 
kötelezőnek elismerjük. 
Monoszlón, 1942. április 6-án 
Kerkápoly Károly özv. Kerkápoly Istvánné 
Kerkápoly Géza szül. Csekő Leopoldina 
Kerkápoly Kálmán mint tanúk 
Kerkápoly Pál (olvashatatlan aláírás) 
Kerkápoly Dezső Szekeres István 

VII. 
PÚPOS CSALÁD OSZTÁLYOS EGYEZSÉGE 

(1903) 

Osztály levél 
Mainapón alolirt hogy elhalt szüleink után já-
rott megosztván három testvérközöt egyformán 
mindnek a beleegyezésével úgymint először 
1. Bárány Mihály né születet Púpos Zsófia mai na
pon történt osztályunk úgymint Zsófinak osztály-
szerint gyútót (jutót) szántó föld sásdi dűlőben 
levő föld és Örsi mező rét sádi dómnak fele és 
sásdinak fellé. Szölö föld horogba püspök kert
nek fellé. Erdő felső erdőn egy harmad. 
2. Fülöp Károlyné születet Púpos Eszternek osz
tályba gyútót megnevezve őrsi útnál föld darab 
szálason föld cserbe szinte föld kert nemes kert
be rét sásdidombnak fellé sásdinak fellé. Szölö 
föld csere kut házbul jár 100 forint, fölső erdő
nek egyharmad és marha jusba 20 forint. 
3. szór. Púpos Istványnak osztály szer int van 
csikházi dűlőben levő szántóföld mezőmái kúrá-
nyi malomnál hetedik dűlőben erdő föld rét szi
getdombnál tüskésen kető kertbe Püspök kertbe 
fellé erdő felső erdőn egyharmad bozót kert 5 fo
rint, a ház 300. 50. forint júsba elválaltam. Ezzen-
nel megiserősitjük kezünkallá írásával 
tanú Púpos Zsófia xxx 
Fülöp Károly név író Fülöp Károly 
Bárány Mihály Púpos Eszter 

Púpos István 
Kelt Köves Kállán Szeptember 14dikén 

1903 
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JÓZSEF GELENCSÉR 

DIE VERÄNDERUNG DER ERBGEWOHNHEITEN IM KÁLER BECKEN 

Die mit der Beerbung zusammenhängenden rechtli
chen Volkssitten in Ungarn haben relativ früh die Be
achtung der Rechte- und Ethnologiepfleger auf sich ge
zogen. Von der Jahrhunder twende an erfolgten mehre
re bedeutende Datensammlungen und entstanden meh
rere Studien. 

Die rechtlichen Volkssitten erfüllten eine gesetzkor
rumpierende und gesetzersetzende Rolle. Genau wie 
das Gewohnheitsrecht der Rechtsanwendung der herr
schenden Klasse nicht fremd war, existierte auch im 
Bauernleben das System der rechtlichen Volkssitten. 
Ich habe die Veränderung der Erbgewohnheiten in dem 
sich im Oberland des Balaton erstrekkenden Káler Bec
ken im Zeitraum von 1848 bis 1960 untersucht, wobei 
ich die Zeitgrenze in keiner Richtung als fest angesehen 
habe. 

Am Ende des letzten Jahrhunder ts existierten in Un
garn im Kreise der Bauernschaft mehrere Erbsysteme. 
Im Káler Becken war im untersuchten Zeitraum das Er
be der Nachkommen zu gleichen Teilen allgemein ver
breitet. Die gleiche, ja sogar naturale Teilung zwischen 
den Geschlechtern war die Richtung der Entwicklung, 
was zur Zerstückelung des Besitzes führte. Die allge
meine Praxis erlitt aber an mehreren Punkten einen 
Bruch. Als Überbleibsel des alten Rechts sind auch Ele
mente des agnatischen Erbes zu finden. In begrenztem 
Maße versuchten die Jungen gegenüber ihren Schwes
tern die Immobilien für sich zu erlangen. Die Kosten 
der Ausbildung wurden in das Erbe miteingerechnet, 
die Kinder, die auf die geistige Laufbahn geschickt wur
den oder ein Gewerbe erlernten, bekamen nur bei den 
wohlhabenderen Familien wenige Immobilien. Jener 
Nachkomme, der für den Unterhalt der in der Arbeit 
gealterten Eltern sorgte, erhielt mehr als die anderen 
Erben. 

Bei der Verteilung des Nachlasses versuchte jeder 
Erbe, Immobilien entsprechend der sinnvollen Weiter
führung seiner Wirtschaft und seines persönlichen In
teresses zu erlangen. Mangels einer Einigung bildete 
sich zur Vermeidung von Diskussionen die Technik der 
Verteilung heraus, die sich mit der Zeit änderte. Gemäß 
der früheren Praxis galt das Prinzip der Minorität, d.h., 
zwischen den gleichwertigen Erbteilen hatte das jüngste 
Geschwister das Recht der Wahl. In der neueren Praxis 
erhielt das Glück einen großen Anteil, da durch das Los 
entschieden wurde. Das Eigentumsrecht für die beweg
liche Habe erwarb sich zum großen Teil das Geschwis
ter, das im Elternhaus blieb. 

In den Briefschatullen der ehemaligen kleinadeligen 
Familien wurden vom Ende des 17. Jahrhunder ts an 
eine große Anzahl beweiskräftiger Schriften aufbe
wahrt, Die Bewahrung und Pflege des Familienarchivs 
war lange Zeit das Vorrecht des Erstgeborenen. 

Die volkstümliche Rechtspraxis kam auch in den Tes
tamenten zur Geltung. Der Grund für die letztwillige 
Verfügung konnte die Bevorteilung der Person, die die 
Versorgung der Eltern übernahm, der Einfluß auf das 
Schicksal des Vermögens im Falle des Ablebens ohne 
Nachkommen oder eventuell die Enterbung sein. Die 
Testamente wurden mit einem an die Urkunden des 
Mittelalters erinnernden Aufbau gefertigt, ihre schrift
liche Abfassung erfolgte oft durch den Notar. Als Zeu
ge wurde gern eine Amtsperson in Anspruch genom
men. 

Bis zum II. Weltkrieg erhielten die Nachkommen zu 
Lebzeiten der Eltern in allgemeinen keine Besitzstücke. 
Im Falle des Todes eines Elternteils, vor allem des Va
ters, übergab man aber den volljährigen Kindern die 

Möglichkeit der weiteren Bewirtschaftung. Das andere 
Elternteil hielt entweder soviel aus dem Besitz zurück, 
das seinen Unterhalt gewährleistete, oder bedingte sich 
Naturalversorgung aus. Die Blütezeit des letzteren, der 
Intertention, war im 19. Jahrhundert und lebte in erster 
Linie in der Schicht der Kleinadeligen und wohlhaben
deren Bauern. Allgemein war üblich, daß der verwitwe
te Elternteil von einem der Geschwister zu sich genom
men wurde, und die anderen Geschwister verpflichte
ten sich, jährlich eine bestimmte Menge Naturalien, 
eventuell Geld, zur Verfügung zu stellen. 

Nach dem Tode des Erblassere hielten die Nachkom
men die Eigentumsgemeinschaft nur in kleinem Kreise 
auf, und zwar — entsprechend den Regeln der vernünf
tigen Bewirtschaftung — bei Wäldern, feudalen Nutz
nießungsrechten, Mühlen, in anderen Orten befindli
chen, anders nicht nutzbaren bzw. zum Pfand gesetzten 
Immobilien. Die Teilungsbriefe, die die Eigentumsge
meinschaften abschatten, besaßen einen klaren Aufbau 
und eine erhabene Ausdrucksweise, vor allem bis zur 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts . Die Vertragspart
ner legten ihre Beziehungen zum Erblasser fest, erklär
ten ihre Absicht zum Abschluß einer Vereinbarung und 
zählten die Besitzgüter auf, wobei sofort gekennzeich
net wurde, wer was erhielt und was gemeinsames Ei
gentum blieb. Vom Ende des 19. Jahrhunder t an löste 
sich die Feierlichkeit des Textes und ließ man die For
malitäten immer mehr weg. 

Während der Forschung konnte festgestellt werden, 
daß im Káler Becken eine große Anzahl sich mit der 
Zeit ändernder rechtlicher Volkssitten im Zusammen
hang mit der Beerbung lebten. Im geltenden Recht be
deutet das Jahr 1848 eine Scheidelinie, nicht so aber in 
den Volksbräuchen. Es blieb der Anspruch der Jungen 
auf einen größeren Teil gegenüber ihren Schwestern, 
obwohl sich das Erbe zu gleichen Teilen gegenüber an
deren Regionen schneller herausbildete. Außer der Än
derung des Erbsystems können die Veränderungen auch 
bei der Eigentumsverteilung zu Lebzeiten der Eltern, 
bei der Versorgung der Eltern, und im Problemkreis der 
Aufrechterhaltung und Abschaffung des gemeinsamen 
Eigentums, der Technik der Verteilung des Nachlasses, 
der Aufbewahrung der Familiendokumente und der 
Veränderung der Ausdrucksweise der Urkunden ver
folgt werden. 

Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Veränderungen nach dem II. Weltkrieg hatten auf 
die rechtlichen Volkssitten eine größere Wirkung als 
auf viele andere Gebiete des bäuerlichen Lebens. Dabei 
genügt es, den Rückang des erbbaren Besitzes bzw. des
sen Fehlen, die Arbeitnahme außerhalb der Landwirt
schaft und das Wegziehen aus den Dörfern zu erwäh
nen, die alle in Richtung des schnellen Aussterbens der 
rechtlichen Volkssitten wirkten. Dies gilt auch dann, 
wenn die rechtlichen Volkssitten sich auf einem kleinen 
Gebiet bis in unsere Tage erhalten haben (z.B. bei der 
Beerbung der Mobilien, bei der Technik der Verteilung, 
bei der Aufbewahrung der Urkunden). 

Die rechtlichen Volkssitten in den Dörfern des Káler 
Beckens lebten im untersuchten Zeitraum im wesentli
chen in der gleichen Form. Von der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts an konnte im Brauchgut der Gemeinden 
mit verschiedener Religion und rechtlicher Situation 
kein grundlegender Unterschied nachgewiesen werden. 
Bestimmte rechtliche Volkssitten standen jedoch in en
gem Zusammenhang mit den Vermögensverhältnissen 
der Familien. 
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MADÁR ILONA 

ADATOK A KÁL-VÖLGYI FALVAK 
VALLÁSI SZOKÁSAINAK 

ÉS ERKÖLCSÉNEK VÁLTOZÁSÁHOZ 

Egy táj lakóinak vallási és erkölcsi szokásain 
azok a beidegzett gondolkodási és cselekmény
rendszerek értendők, amelyek az egyházi hova
tartozáson belül meghatározták az emberek éle
tét. Ez a két fogalom össze is tartozott, hivata
losan valláserkölcsnek nevezték. A vallásos és az 
erkölcsi szokások vizsgálata a ma idős korú em
berek elmondása, valamint a régi feljegyzések 
alapján történhet, mivel társadalmi változásaink 
között épp a vallási és erkölcsi normák azok, 
amelyek értéküket vesztették, ill. átértékelődtek. 

A Kál-völgyi falvak közül Szentbékkálla, 
Mindszentkálla, Salföld és Kékkút katolikus, Kö-
veskál, Monoszló és Balatonhenye a század ele
jén még jobbára református, Kővágóörs pedig 
evangélikus. (Lásd a táblázatot!) 

A protestánsok közül a Luther követői luterá-
nusok, ismertebb nevükön evangélikusok, a kál
vini eszmék hirdetői pedig kálvinisták, általá
nosabb nevükön reformátusok. Ez utóbbi vallás 
a Kárpát-medence magyar protestáns lakosságá
nak túlnyomó többségét magába foglalja. Kivé
telt képez a Dunántúlon Kemenesalja, valamint 
a délnyugati térség, amelybe a Kál-völgye is 
beletartozik, ahol magyar evangélikusok is nagy 
számban élnek. 

A különvált kálvinista egyházat a XVI. szá
zad közepén hat kerületre osztották. A pápai, 
más nevén veszprémi egyházkerületben mintegy 
félszázadnyi késéssel váltak szét az evangéliku
soktól a reformátusok. Feltehetően ez az oka an
nak, hogy az itt lakó magyar protestáns lakos
ság egy része luteránus maradt. Az ebből szár
mazó kölcsönhatások napjainkban is jól észlelhe
tők még. 

A Kál-völgyiek vallási hovatartozása a réteg
beli, a nembeli, a helyi és a korcsoportokban 
külön-külön befolyásolta és alakította mind az 
egyházi, mind a közösségi élet formáját. 

A katolikus és protestáns vallás követőinek 
hitbeli meggyőződésében többek között az a kü
lönbség, hogy a katolikus közfelfogás szerint Jé
zus áldozatán túl imádkozással, böjtöléssel, bú
csújárással, ünnepszenteléssel, emberbaráti cse
lekedetek gyakorlásával tudhatják magukénak a 
kegyelmet, a protestáns teológia szerint ingyen, 
kegyelemből. A reformátusok ezenkívül az eleve 
elrendelés által remélhetik az üdvösséget. Jól
lehet a tudatban — amint erre még sor ke
rül — gyakran előjön a katolikusok hite szerinti 
üdvözülés bizonysága is. 

„A vallás igazi természete csak akkor ismerhető 
meg, ha a fejlődés csúcsán vesszük szemügy
re .. . A kereszténység legtisztább formáiból 
kell leszűrnünk a meghatározás elemeit.'' 
(E. Durkheim: A társadalmi tényről. Bp., 
1978:223) 
A protestánsok — annak különösen a refor

mátus ága — bibliai gyökerezettségével is külön
bözött a katolikusoktól. Sokkal inkább az Ószö
vetség felé fordult, ahol Isten kijelentésében 
mind olyan ódon zsidók szerepelnek, akik azzal 
hoztak kedves áldozatot Istennek, hogy közös
ségüknek, fajuknak valami nagy áldozatot hoz
tak. 

„Csak a zsidóknak engedtetett meg, hogy hitü
ket, vallásukat nemzetük védelmére éljék?" — 
teszik fel a kérdést a XVII. század végén a pré
dikátorok. — Ez a szemlélet is oka lehet an
nak, hogy a református vallást „magyar val
lásnak" szokták nevezni.1 A református prédiká
torok és az egyház presbiterei is az Ószövetség 
felé fordultak, nem személyre lebontott keresz
ténységet éltek, hanem közösségben gondolkod
tak. Az ószövetségi prófétákhoz hasonlóan jere-
miádákat mondtak, mikor a nemzet romlását 
látták. 

A katolikus egyház fölött a kegyúr gyakorolt 
rendelkezési jogot — megjegyzendő, hogy gyak
ran nagy áldozatok árán és felelősséggel. A ka
tolikus pap a fülbe gyónáson át elvileg minden 
szabályba ütköző dologról értestült, és a kisza
bott penitenciával igyekezett elejét venni a bün 
további folytatásának. Ezen a valláson belül 
a hívek jobbára Márián és a szenteken keresz
tül folyamodtak kérésükkel Istenhez. ,,A katoli
kus szentek közbenjárásában megtalálható az 
emberi szolidaritás mély kifejeződése."2 E vallás 
hívei felszentelt papjukat isteni követnek tekin
tették, és tekintik ma is, akik vallásukat tartják. 

A protestáns egyházszervezetek a kezdeti idő
ben a katolikussal azonos módon alakultak, fő
úri pártfogók védték és oltalmazták. De már a 
XVII. század legelején tiltakoztak a főurak véd
nöksége ellen. ,,Parancsolja-e az Isten, hogy a 
polgár társaság csak egy nagy úrtól vagy né
mely főembertől vezettessék? — tették fel e kér
dést a reformátorok — Nem! hanem rábízza az 
Isten arra a társaságra, hogy úgy igazgassa ma
gát, ahogy hasznosabb néki."3 A főúri támoga
tást később a presbitériumok látták el, amely
ben megjelentek a csizmás, szűrős, bocskoros 
kisemberek, illetőleg a jobbágyok. 

A presbitérium részben magyarázatául szol
gál a protestáns élettípusnak. A presbitérium 
megalakulásáról Lorántffy Zsuzsanna, az „öre
gebbik fejedelemasszony" udvari lelkésze, Pálffy 
János tudósít: „Pápán 1612-ben vagy 1617-ben 
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megszervezték az első presbitériumot".4 Az 1630-
as pápai zsinat kötelezővé tette az egyház kebe
lében működő világi szervezet megalakulását, 
1650-re az egész Dunántúlon elterjedt. 

A presbitereket azért is választották, hogy 
,,az Eklézsiában bűnben élőknek és botránkoz-
tatóknak intői, ítélői és büntetői lennének, s min
den teher és gondviselés ne szállna egyedül a 
lelkész vállaira az Isten anyaszentegyházában".5 

Általuk a református egyház lehetőséget adott 
a földművességnek, hogy a közösség érdekeit ér
vényesítse, eszményesítse. A presbitérium a pa
raszti közösségrendszernek az alapját képezte, s 
abban az időben ennek óriási szerepe volt. A re
formátusok által lakott városokban és falvakban 
a község elöljárói, képviselői egyszersmind pres-
biterként is működtek. Feltehető, hogy épp álta
luk maradtak együtt és kerültek vissza lakhe
lyükre a török elől szétszóródott paraszti és kis
nemesi közösségek."0 

A vallás és az erkölcs szabályait mindegyik 
egyház megszabta és a lehetőség szerint irányí
totta is. 

A katolikusok és a protestánsok vallásélménye 
és magatartásmodellje különböző volt, jóllehet a 
hitbeli alapfogalmak meglepően hasonlóak vol
tak, és maradtak. 

A tanulmány négy fő részre tagolódik: I. A 
vallás tudati elemei. II. A vallásos szokások. 
I I I . Az erkölcsi szabályok. IV. A változások. 

I. A VALLÁS TUDATI ELEMEI, 
HIEDELMEI 

A keresztény vallás tudati elemeit, hiedelmeit 
a ma 60-70-80 éves, vallásos emberek emléke
zetének segítségével sorolom fel, amelyek a szá
zad első felében még alapjául szolgáltak egy vi
dékünkön általánosan gyakorolt szokásrendnek. 

1. Isten 

Istenről alkotott képük a keresztény tanításon 
alapul, de sok tekintetben jelentősen eltér, fata
listának is nevezhető. Isten legfontosabb tulaj
donságai: jóság, aki szükségében hozzá könyö
rög, megsegíti, könyörül rajta. A beteget meg
gyógyítja, ezért is nevezik ,,jó atyának". A meg
fáradt ember felsóhajt hozzá és erőt kap, tehát 
erős. Akinek Isten segítségére van, még a csa
ládját is megáldja, az olyan emberre azt mond
ják: „Szereti az Isten." Akinek valami nagy baj 
érte a gyermekeit, házasfelét vagy őmagát, arra 
azt mondták: , .Megverte az Isten, mind a két 
kezével" (Monoszló), „Ránehezült az Isten keze" 
(Köveskál). A nehéz életsors növelte a felsőbb
rendű lénybe vetett hitet, bizodalmat: ,,Én félszü
lői szárny alatt — apa nélkül — nevelkedtem, 
ezért már gyermekkoromban megtapasztaltam 
Isten segítségét" (Kővágóörs). A megpróbáltatás 
némely embert közelebb vitt Istenhez, másokat 
eltávolított. Volt, aki azzal vigasztalta magát, 
hogy az Isten azt bünteti, akit szeret. A nagy 
katasztrófák után a protestánsok Bibliába felírt 
fohászai bizonyítják a sorsszerű, megváltoztat-

hatatlanba való belenyugvást. Ha elégett a takar
mány, ha elverte a jég a termést, ha levitte a 
szél a háztetőt, a dátum és rövid közlés után az 
olvasható: Kérjük az Istent, kíméljen meg ez
után, Dicsérjük az Urat!7 

Altalános jelző a vallásos emberre, hogy „is
tenfélő". Ha a fentieket végiggondoljuk, indo
koltnak találjuk a hatalommal szembeni félelmet, 
különösen aki „nagyot vét", katolikus megfo
galmazásban: akinek „nem bocsánatos" bűnei 
vannak (Szentbékkálla). A nyilvánossá vált bűn 
következménye után azt mondják: „Az Isten 
nem bottal ver", „Az Isten nem siet, nem késik". 

Az Isten a természeti jelenség által is sokszor 
megmutatkozik. „Az égzengés Isten haragja, a 
villám az Isten nyila." „A földrengés sincs Is
ten nélkül!" — vélekednek Monoszlón. 

Az Istent olyannak gondolják és nevezik, mi
kor mit kérnek, vagy várnak: szükségben segí
tőnek, betegségben gyógyítónak, nagy bajban 
erősnek, hatalmasnak, ha nagy bűnben „leledze-
nek" — érzik magukat — félelmetesnek, szin
te ebből következik, hogy akinek jól ment sora, 
azt tanácsolta falustársának: „Segélj magadon, az 
Isten is megsegít" (Monoszló, Balatonhenye). 

Az Isten tartózkodási helye az ég, illetve a vi
lágmindenség „De már azt is döngetik az űrha
jósok!" — vélekednek a köveskáliak. Mások sze
rint „mindent betölt". Ismét mások úgy tartják: 
„Akik szeretik, azoknak a szívükben van." 

Az első háború után „kerül tek" olyanok, akik 
tagadták az Istent — „azelőtt szó sem volt róla, 
hogy nincs" (Köveskál). 

2. Jézus 

Jézus a vallás szerinti transzcendens szemé
lyek másodika. Szűz Máriától született — „volt 
aki nem hitte a szűztől való születést, de nem 
merte mondani" (Köveskál). Az embereket taní
totta, gyógyította, csodás tetteket hajtott végre, 
halottakat is támasztott fel. Némelyek szerint 
mágikus, mások úgy tudják, hogy „delejes" erö 
igénybevételével tett csodákat, amiből mindenki
ben van valamennyi (Kővágóörs). Általános véle
mény a vallásos emberek körében, hogy Jézus 
a bűnösökért halt meg, hogy áltozatával váltsá
got szerezzen. De vannak, akik úgy tartják, hogy 
a zsidók azért haragudtak rá, „mert kikörösztölte 
keresztelő János" . „Azért a mostani papok is 
nagyon haragusznak, ha valaki kikörösztölködik. 
Mondta is szegény: Én nemzetem, én zsidó né
pem, Te ellened mit vétettem?" (Kővágóörs). 

A katolikusok és az evangélikusok gyakrab
ban fordultak imáikkal Jézushoz, mint Istenhez, 
a reformátusok kevésbé. A Bibliát olvasó em
berek, akik maguk is tanítványnak vallották ma
gukat, Jézus tanítványait példa gyanánt sokszor 
felhozták gyermekeiknek: ,,. . . Én halálnak fia, 
Krisztus tanítványa . . ." Olvashatjuk Győrfy Ró-
zsika 1890-ben kezdett, kézzel varrott irkája fel
ső lapján, amelybe hazafias verseket másolt 
(Köveskál). Jézus emberi megjelenése a protes
táns Kál-völgyieket is foglalkoztatja. Magasnak 
képzelik, sötét hajúnak, nem szép, hanem jó
ságos arcúnak. 
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3. Szentlélek 

A Szentlélekről alkotott képzetek azonosaknak 
mondhatók mind a három vallás követőinek ese
tében. Az egyházi tanításból eredően Jézus küld1 

te a Szentlelket vigasztalónak, erősítőnek. Mi
vel a Szentlélek bátorít, de a hatását kevesen ér
zik, úgy tudják, hogy arra nem mindenki ér
demes. Amíg az Isten és Jézus segítségét sokan 
tapasztalták, a Szentlélekét csak kevesen. 

4. ördög 

A transzcendentális képzetek között a negatív 
lélek is jelen van, ez az ö rdög . Bukott angyal
ból lett — amint az egyház tanítja. Ez az ör
dög nem hasonlít a mondákból még inkább a 
mesékből ismert ügyefogyott, félszeg, könnyen 
rászedhető alakra. Ellenkezőleg: erős, félelme
tes, ha teheti, rosszra csábítja az embert, utána 
elhagyja. A rossz, szófogadatlan gyermekre, és 
a veszekedős emberre azt mondták, hogy „ör
dög lakik benne", vagy hogy „megszállta a sá
tán". Nagyon féltek tőle. A „törzsölődő" — ve
szekedős — házasfelek egymásra mondták, hogy 
hét ördög lakik a másikban (Monoszló). A rossz 
gyermekeket úgy ijesztgették, hogy elviszi az 
ördög. Az ördög lakóhelye a pokol. A pokolt a 
föld mélyébe képzelik. Az idegenre azt mondják: 
„Pokolról gyütt ember" (Balatonhenye, Mo
noszló). 

5. Hit 

Általános vélekedés, hogy a hit erőt ad, aki
nek hite van, minden jóra erősebb, ,,de nem 
üdvözít, csak a cselekedet" — teszik hozzá a 
katolikusok (Szentbékkálla, Mindszentkálla). 
„Aki hisz Istenben, annak jónak kell lennie, de 
van olyan ember, aki templomba jár, mégis go
nosz, hát annak nincs hi te" (Köveskál, Kővágó
örs). 

Jó cselekedetek nélkül nincs hit, vallják a 
protestánsok is. „Amióta kevesebben hisznek, 
több az öngyilkos, mert aki hisz, azt nem tán
torítja úgy meg a baj sem, mint a hitetlent" 
(Balatonhenye, Mindszentkálla). A kisgyermeke
ket hitre nevelték — otthon is és az iskolában 
is —, de mikor felnőttek — különösen, akik el
kerültek szülőhelyükről — azzal törődtek, hogy 
minél többet dolgozzanak. Mikor aztán nyugdí
jasként hazakerültek, jobban ráérnek elmélkedni 
és a templomba menni. Az emberek között nem
csak most több az idős korú vallásos, ezelőtt 
is úgy volt, „. . . akkorra jobban átlátta az em
ber az életet". Az élet során változott az embe
rek hite. Ennek oka az emberi élet korszakai
nak változása, és a jelen század eszmeáramlatai. 
„Azt nem mondhatom, hogy amit a hitoktatáson 
tanultam, mind elhittem, az embernek azért van 
esze, hogy kikövetkeztesse, amit tud" — mond
ja egy 84 éves ember Köveskálon. A harctéren 
nem nagyon jutott eszünkbe a vallás, megvadult, 
elvadult ott az ember — emlékeznek vissza a 
háborút járt emberek mindenütt. Mások is van

nak, akiket a sok csalódás kiábrándított a hitük
ből. Ugyanők mondják, hogy ,,. . . a türelem, meg 
a szeretet fontosabb, mint a hit" (Kővágóörs, 
Szentbékkálla). 

6. Bün 

A bűnbeesést mindenik egyház egyformán ta
nítja a bibliai mítosz alapján. „Éva hozta a bűnt 
a földre, mikor evett a tiltott fa gyümölcséből." 
Sokat mondta a nagymamám: „Amikor a mi ős-
szüleink elkövették a bűnt, a mi hajlandóságunk 
is megnőtt." „Ez az Éva, ez az Éva, miért is volt 
olyan torkos, most élhetnénk boldogan" (Köves
kál). „Ádámnak meg ott maradt a torkán az al
ma csutkája, azóta van ádámcsutkájuk az em
bereknek" (Kékkút). A bün így lett „eredendő
vé", ennek magyarázata különböző, néhol ellent
mondó. Némelyek szerint a testi szerelem bűn, 
ezért „fogantattunk" bűnben, „valami bűn tapad 
hozzá" (Szentbékkálla). Mások úgy vélekednek, 
hogy a „sokasodjatok" parancsa alapján inkább 
a gyermek elvétele, illetve a tőlük való védeke
zés a bűn (Monoszló). Ezeken kívül a tízparan
csok áthágásai is bűnök: a káromkodás, az idő
sebbekkel szembeni tiszteletlenség, a házasságon 
kívüli nemi élet, a részegség, a lopás, a lus
taság, a rágalmazás. Általános véledelem: „Az 
eredendő bűn az oka, hogy akarjuk a jót, mégis 
a rosszat tesszük." 

A Kál-völgyiek képzetei szerint Jézus csak az 
eredendő bűnökért szenvedett kereszthalált, a 
többiért még ebben az életben bűnhődni kell, 
másként a pokolra jutunk. 

Az emberek képzetében — teljesen függetlenül 
attól, hogy melyik vallás követői — összezava
rodik a bűnöktől való szabadulás, amelyet 
gyónás-áldozás, illetve úrvacsoravétel előtti bűn
bánás, és feldolgozás ad. Azzal a tudattal élnek, 
hogy „az elkövetett bűnökért, ha mi nem egyen
lítjük ki adósságainkat, nem szenvedünk meg 
vétkeinkért , az utódainkra haramiának át. He
tedhét íziglen bűnhődhetnek az ivadékok" — 
mondják. Ha egy fiatal meghalt, arra mindenki 
azt mondta, hogy még nem lehetett bűne, csak 
az elődeinek vétkéért halhatott meg (Monoszló, 
Szentbékkálla). „Aki a faluban történteket figye
lemmel kíséri, láthatja, hogy a bűn visszatérül, 
ha nem őrajta, hát a családján." 

Ha valaki felbújt, felbiztat valakit — a Kál-
völgyiek szerint — az még bűnösebb, mint aki 
elköveti. A bűnöst a törvény bünteti, a felbujtót 
pedig az Isten. Az emberek képzetei szerint a 
bűnre való hajlandóság tekintetében különböz
nek az emberek: „Vannak Káinok, és vannak 
Ábelek." Ugyanakkor az is általános szólás: 
„Aki születik anyától, meg nem menekedhetik a 
bűnnek zsoldjától" (Szentbékkálla, Mindszent
kálla, Kékkút). 

7. Az élet keletkezése 

A világ teremtésének tudata a bibliabeli 
legendából kiindulva él a vallásos emberekben. 
Ez magától értetődő, hiszen egyházi iskolák -
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ban tanultak, ,,A mi tanítónk mindenről az Is
tent magyarázta nekünk: a fűről, a fáról, az 
erdőben a moháról" — emlékeznek vissza Kö-
veskálon. „Hat nap alatt teremtette Isten a vi
lágot, a hetediken megpihent — ezért kell a va
sárnapon megnyugodnunk." Némelyek szerint 

azért hatalmas az Isten, mert ez mástól 
nem telhetett k i " (Monoszló). ,,A nap, a hold, 
a csillagok úgy forognak, ahogy Isten elindítot
ta." A föld felől megoszlanak a vélemények, né
melyek szerint „átkozott, mert mélyében van a 
pokol" (Minds,zentkálla). Mások úgy gondolják: 
„Áldott, hisz oda kerül a termést hozó mag, és 
a könnyet is a föld nyeli el, amitől a bánat meg
könnyebbül" (Köveskál). 

A termeszei jelenségekkel figyelmeztetni akar 
az Isten, de van, amikor félreértik. ,, 1913-ban 
úgy féltek az üstököstől és még egy ,gyel' (jel) 
sem volt" (Köveskál, Monoszló). ,,A viharról 
azt hitték, hogy Isten haragja, a villámról, hogy 
Isten ítélete. Még nem tudták, hogy az eszkö
zök vasa vonzza a vil lámot" (Szentbékkálla). 

A monoszlóiak tudatában az tette bizonyossá 
az özönvíz meglétét, hogy a kupában — meden
cében - annyira termékeny a föld, mivel a 
hiedelem szerint ,,az özönvíz hordta oda a tele
vényt" ( termékeny földréteget). A búza köztu
dottan a legmegbecsültebb növény, a katolikusok 
szerint azért, mert Mária képe van a búzaszemen. 
A protestánsok úgy tartják, hogy Jézusé. A ma
darak közül a fecske az Isten madara, a galamb 
a békességé, mivel ö vitte az olajágat Noénak, 
mint Isten megbékélésének jelét (Szentbékkálla, 
Kékkút). 

Az ember teremtésének képzete az előbbiekhez 
hasonlóan a Bibliából ered (miszerint Ádámot 
földből, Évát pedig Ádám bordájából teremtette 
Isten). ,,A férfinak ma is kevesebb a bordája 
eggyel" (Szentbékkálla). Nagyon sok idős bizo
nyos afelől, hogy amit magunkkal hoztunk, az
zal el kell számolni, testünkkel, lelkünkkel egy
aránt. Némelyek szerint még a hajszálainkkal 
is, amelyek fejünkről lehullanak. Ezért az öregek 
mind összegyűjtötték kifésült hajukat, s haláluk 
után utódaik a koporsójukba tették. 

8. A halál, a halál utáni élet 

A természetközeiben élő földműves ember szá
mára magától értetődő dolog a halál, jóllehet a 
közeli, kedves hozzátartozó elvesztése itt is ép
pen olyan fájdalmas, de a saját elmúlásuktól 
nem rettegnek annyira, mint a városlakók. 

A halál utáni menny kevés ember tudatában él 
(Mindszentkálla), a pokoltól többen félnek, töb
bet beszélnek róla. Az általános képzet szerint 
azonban az utódokban támadnak fel ,,. . . az iva
dékok még formítják is az ősöket", ,,a természet 
is öröklődik" (Köveskál, Monoszló, Szentbék
kálla). ,,Az emberiség olyan mint a növény, mint 
az állat, megindul, virágzik, megérik és lehull." 
„Mikor megArik az ember a halálra, akkor men
ni kell, az cíett gyümölcsöt sem lehetne felkötve 
az ágon tar tani" (Köveskál). ,,Az a legnagyobb 
baj, ha fiatal hal meg" (Szentbékkálla). „Csak 
az a jó, hogy nem tudja az ember, mikor hal 

meg" (Monoszló). A katolikusok sokkal többet 
foglalkoznak a „halál órájával", mint a protes
tánsok, feltehetően egyházi tanításuk folytán. 

9. Szentségek, szent helyek, szentelmények 

A katolikus egyház tanítása szerint hétféle 
szentséget ismernek: keresztségét, bérmálást, ol-
táriszentséget, a bűnbánat szentségét, az utolsó 
kenetet, az egyházi rendet és a házasságot. Az 
egyházi rend az ünnepek szentesítését is magá
ban hordozza. Ezenkívül az üdvösség elnyerését 
szolgáló eszközöket is szentségeknek nevezik, a 
velük megszentelteket pedig szentelményeknek. 
Mindezek magukba foglalják a katolikus vallás 
szentkultuszát. 

Szent a templom, a kegytárgyak, a keresztek 
— az út szélén állók is. A harangszó is szent, 
mert eloszlatja a jégesőt. 

Máriát és a szenteket közbenjárásukért tiszte
lik. „A szent életű embereket Jézus után avatták 
szentté." „Mária azért tud segíteni a könyörgés
ben, mert ö is sokat szenvedett" (Mindszent
kálla). 

A népi hagyományokat tekintve igen jelentő
sek a szentelményekhez fűződő képzetek, mivel
hogy olyan jeleknek tekinthetők a katolikus em
berek szerint, amelyek természetfeletti hatásokat 
hoznak létre, részint az isteni áldást biztosítják, 
részint az ördög erejének megtörését célozzák. 
S noha a szentelmények anyaga a tárgyi világ
ból való, a szentelés által természetfeletti képes
séget nyernek. 

A protestáns egyházak hivatalos tanítása sze
rint nem szent sem a templom, sem a temető, 
mert a szentség fogalomkörében az Isten, Jézus 
Krisztus és a Szentlélek értendő, mint a teljes 
Szentháromság. A Kál-völgyi reformátusok és 
evangélikusok szerint azonban szent hely a 
templom is és a temető is. A gyűjtött anyagon 
kívül bizonyságul szolgál erre egy múlt század 
közepén írt feljegyzés a monoszlói presbiteri 
jegyzőkönyvben, amely szerint: „A betelt te
metőt, azt a szent helyet, ahol elődeink és sze
retteink nyugosznak, soha senki ne merészelje 
háborítani."8 

II. VALLÁSOS SZOKÁSOK 

1. Az emberi élet 

a) Születés 

A kisgyermek születésekor úgy biztatták a szü
lőanyát, hogy Isten majd megsegíti. Sok helyütt 
körül is állták az ágyát, és együtt imádkoztak 
érte. 

b) Keresztelés 

A katolikusok 5-6 napos korban kereszteltek, 
és keresztszülőkül inkább barátokat hívtak, egy
két házaspárt. A protestánsok 3-4 hetes korukban 
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kereszteltették kicsinyeiket, mikor az anya már 
megerősödött. 1834-ben tudomására is jutott a 
Füreden ülésező konzisztóriumnak, hogy ,, . . . sok 
keresztyény szülék kisdedeik megkeresztelése 
iránt gondatlanok, s hogy nem isteni tisztelet al
kalmatosságával viszik végbe, sőt az un. koma
vendégségtől teszik függővé . . .". Csak isteni 
tiszteletkor szabad keresztelni, intik a prédiká
tort, kivéve a haldoklót.9 A keresztelőt, ha csak 
tehették, a nagy ünnepek másodnapján rendez
ték, de legalább vasárnap. 

A keresztszülők jobbára a rokonok közül vol
tak. ,,Akkora volt a rokonság, hogy füle farka ki
telt . . . " (Balatonhenye). Egy-egy gyermeknek 
10-12-16 házaspárt is hívtak. De mindenki réteg
belit hívott: gazdag gazdagot, szegény szegényt. 

c) Egyházaskelő 

A református gyermekágyasok a reggeli kö
nyörgés idején mentek el a templomba. A közös 
imádkozás után kimentek az úrasztalához, szem
beálltak a lelkésszel, aki ott hálaimát mondott a 
gyermekért, a világrahozatalához kapott erőért 
és áldást kért az életükre. A szertartás végén 
pénzt tettek a perselybe. A katolikusok az oltár 
elé térdeltek, volt, aki az előzőleg megkeresztelt 
gyermekét is magával vitte, együtt áldotta meg 
őket a plébános. A perselybe ők is mindig tettek 
— anyagi erejükhöz képest — egy nagyobb ösz-
szeget. Ha a gyermek meghalt, akkor is ,.kiment" 
az anya az egyházhoz. „Különös enyhülést érez
tem, mikor a plébános velem könnyezett" — em
lékezik vissza egy salföldi asszony. Ahol plébá
nia nem volt (pl. Balatonhenyén), a gyermek
ágyas asszony a harangozótól elkérte a templom
kulcsot, egyedül beült a padba, és a nála lévő 
imakönyv szövege szerint megköszönte gyerme
két, a hozzá kapott erőt és áldást kért Szűz Má
riától. Az adomány ilyenkor is szokásban volt. 
Hazafelé menet mindenki megállította a gyer
mekágyast, és áldást kívántak reá, kicsi gyerme
kére és egész családjára. A gyermekágyast az 
egyházhoz elkísérte a bábaasszony, annál is in
kább, mert a jelen század elejéig egyházi alkal
mazottként működött. 

d) Imatanítás, imádkozás 

A vallásosság megélésének alapvető formája az 
imádkozás, célja segítségkérés és hálaadás. 

A katolikus kicsi gyermek a keresztvetést és a 
„dicsérést" tanulta meg először. Úgy köszönt szü
leinek reggel, este: Dicsértessék az Ür Jézus ne
ve. „Nem ám úgy, mint most, hogy jó reggelt kí
vánok!" (Szentbékkálla). A kicsi gyermek azt 
mondta először imádság gyanánt: „Jézusomnak 
édes szíve, add hogy mindig jobban szeresselek" 
(Szentbékkálla, Mindszentkálla). 

A református kisgyermek 2-3 éves korában így 
fohászkodott: „Én kis múzsa, gyenge rózsa 

Alig állok, mégis Néked hangicsálok, 
Én Istenem, Amen" (Balatonhenye, Monoszló). 

Az iskoláskort megelőzően általában öregszü-
leiktől vagy szüleiktől tanultak imádkozni, éne
kelni a kisgyermekek. A katolikusok keresztet 
vetettek 1 1/2-2 éves korukban, ha a szoba falán 
függő Mária-kép felé fordították. 

A református és evangélikus kisgyermekek 
összetették kezüket, meghajtották fejüket — 
ahogy a nagyobbaktól látták, úgy imádkoztak. 

Iskoláskorukra a „Miatyánkot" mindnyájan 
tudták, a katolikusok az „Üdvözletet" is. Volt, 
akit a nagymamája tanított imádkozni, másokat 
az édesanyjuk, ismét másokat pedig a nagyobb 
testvéreik. Esti imájuk elmondása után minden 
rokont felsoroltak a gyermekek, gyakran a szom
szédokat is, segítséget kérve rájuk (Balatonhe
nye, Monoszló, Szentbékkálla, Mindszentkálla). 

e) Iskolai tanítás 

Általánosan tudott dolog, hogy az államosítá
sig egyházi iskolákban tanították a gyermekeket 
— kivéve néhány százaléknyi községi intézményt 
—, magától értetődően vallásos szellemben. 

Vidékünk falvaiban az egyházaknak voltak ele
mi iskolái. Szentbékkállát, Mindszentkállát, Kék
kutat és Salföldet katolikusok lakják, Kővágóör-
söt evangélikusok, Köveskált, Balatonhenyet és 
Monoszlót pedig jobbára reformátusok. A század 
elején az egykezes következtében erősen lecsök
kent a reformátusok aránya,10 így katolikus isko
lákat építettek; megemlítendő, hogy református 
falustársaik segítségével. A protestáns szülők — 
evangélikusok, reformátusok — fenntartás nélkül 
íratták be gyermekeiket egymás tanintézetébe. A 
kővágóörsi zsidó gyermekek az evangélikusok is
kolájába jártak. Előfordult, hogy egy szellemi fo
gyatékost átírattak a szülei a másik felekezet is
kolájába, mert csak így tudták elviselni annak 
hiányos képességeit, hogy a tanítóra hárították 
annak felelősségét, miszerint verés miatt lett 
olyanná, amilyen. 

A protestáns iskolás gyermekek 9-12 éves ko
rukig reggeli könyörgésre jártak. A katolikusok
nak este volt litániájuk. 

A tanítási idő délelőttre és délutánra tagoló
dott. Előtte és utána a gyermekek együtt imád
koztak tanítójukkal. Ha összeszámoljuk, hogy 
egy iskolás gyermek hányszor imádkozott hango
san naponta, meglepően nagy számot kapunk. 
Reggel felkeléskor, az iskolában délelőtt és dél
után kétszer-kétszer, ebéd, ill. vacsora előtt és 
után négyszer, este lefekvéskor egyszer, az össze
sen tíz. A katolikus gyermekek még a harang-
konduláskor is elmondtak egy „Úrangyalát". A 
reformátusok között is akadtak, akik a harang 
megszólalásakor elmondták a Miatyánkot, de ez 
korántsem volt általános. Ez a nevelés természet
szerűen kialakította az emberek transzcendens 
erőkbe vetett hitét, és egész életükre hatással 
volt, nem beszélve a vasár- és ünnepnapok vallá
sos élményéről — miséről, istentiszteletről, gyó-
násról, áldozásról, úrvacsoráról . „Az ember lá
nyába beleöröklődött az imádkozás" (Szentbék
kálla, Balatonhenye). 
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í) Bérmálás, konfirmáció 

A katolikus gyermekek hétéves korukban első 
áldozók. A kezükben szalaggal díszített gyertyát 
tartva, a fiúk fehér ingben, sötétkék ruhában, a 
kislányok fehér ruhában mennek a templomba. 
Amikor a plébános feltette a kérdést: ,,Ellene áll
tok-e az ördögnek", a gyermekek egyszerre 
mondták: ,,Ellene állunk." ,,Csak úgy harsogott a 
templom. Akkor minden szülőnek a szeméből ki
csordult a könny" (Szentbékkálla). 

A protestáns fiatalok 12 éves korukban „ágen-
dáztak" — konfirmáltak. Mivel ez régen a gyer
mek- és ifjúkor mezsgyéjének is nevezhető, a fel
nőtté válás egyik mozzanatának is tekinthetjük. 
Hitük megvallása után úrvacsorát vettek. 

Az evangélikus gyermekek ágendavizsga előtt 
felkeresték keresztszüleiket, és megköszönték, 
h°gy gyermekkorukban keresztvízre tartották 
őket (Kővágóörs). 

A katolikusok bérmálkozása 10 év fölött volt 
szokásban. A bérmakeresztszülőket a gyermekek 
választották, de általában szülői ösztönzésre. 

A hitükről vallást tett fiatalok énekeskönyvet, 
kisbibliát, imakönyvet kaptak ajándékul. A bér-
málkozott lányok közül kerültek ki a Mária-lá
nyok, akik az ünnepeken fehér ruhában, kezük
ben gyertyát tartva állták körül az oltárt, vagy 
szerepeltek a körmenetben. 

g) Házasság 

Az esküvő időszaka az ősz volt és a farsang. 
Kivételt jelentett a kisböjt és a protestánsok úr-
vacsoravételét megelőző, ún. bűnbánati hét. 

A Kál-völgyiek közül sokan kötöttek vegyes 
házasságot. „Ha a nem a nemet követ te" keve
sebb vita volt, de ha az egyik fél ragaszkodott 
hozzá, hogy gyermekei az ő vallását kövessék, 
akkor a másik félnek át kellett térnie. A Szent-
békkállán található „hitehagyottak" és „megtér
tek" számbavétele szerint általában 1 — 1 ember 
tért át és vissza évenként, mind 15-18-20 éves ko
rúak." 

A régebbi századokban nemcsak a „szörző"-
asszonyok működtek közre a házasságok létrejöt
tében, a református egyháznak is gondja volt rá, 
hogy csak egymáshoz illő házasfelek kerülhesse
nek össze, amint az a balatonhenyei presbiteri 
jegyzőkönyvben olvasható.12 

,,A tanítómesterek és a presbiterek vigyázza
nak, hogy a fiatal lány öreggel vagy impotenssel 
egybe ne kelhessen." A későbbi időkben több
rendbeli, templomban történő hirdetés volt hivat
va az ilyen rendellenes kapcsolat létrejöttét meg
akadályozni. A monoszlai presbiteri jegyző
könyvben a levirátusra található adat: „Mohos 
István . . . az iránt adott be kérelmet, hogy test
vérbátyja özvegyét elvehesse . . . " A határozat
ban elrendelik, hogy az eklézsia prédikátorával 
meg kell vizsgáltatni, „vajon ezen dologban mi
csoda grádicsban atyafiak vagy sógorok, s azon 
edj valláson levők-e".1 3 

Esküvő előtt és után mindenik vallás követői 
gyónáson vettek részt, a katolikusok természet
szerűen áldoztak is. (A protestánsok esetében a 

gyónás úrvacsoravételt jelent.) Megemlítendő, 
hogy ezt a katolikusoknál általános szokást a 
protestánsok kevés helyen gyakorolták. 

h) Halál, temetés 

Az egészségben eltöltött hosszú élet Isten áldá
sa. A könnyű halálért a katolikusok különösen 
sokat imádkoztak. Az „Üdvözlégy" utolsó mon
datában ezt kérik is. A reformátusoktól is hallot
tam, hogy minden hónap első péntekjén elmond
tak egy „Miatyánkot", a könnyű halálért (Mo-
noszló, Balatonhenye). 

A másik, legalább ilyen fontos dolog a katoli
kusoknál az „utolsó szentség" — utolsó kenet — 
felvétele, a protestánsok esetében pedig az úrva-
csoravétel. Ez utóbbi azonban nem általános. 

A katolikusok szenteltvízzel mossák meg ha
lottaikat, és szenteltgyertyát gyújtanak a ravatal 
mellett. A felravatalozott halottat virrasztani 
szokták, imádkoznak, énekelnek és a halottról 
beszélgetnek a résztvevők. 

A protestánsok is virrasztottak a halott mellett, 
míg a temetőkben meg nem épültek a halottashá
zak. 

Temetéskor a katolikusok a halottat bevitték a 
templomba a Szent Mihály lován, 5 gyertya égett 
körülötte, amíg a plébános elbúcsúztatta. A férfi
ak az egyik oldalon ültek, a nők a másikon. A 
protestánsok csak a lelkész koporsóját vitték be 
a templomba, a másokét letették az ajtó melletti 
padra. 

A halál beálltát a harangozó adta hírül, a férfi
nak 4 verset húztak s a nőnek hármat. Ezenkívül 
„délt" és „nyugvót" is szoktak húzatni temetés 
előtt. Temetés után halotti tort rendeztek, ahová 
a lelkészt is meghívták. Bojtos időben történt ha
lálesetkor a katolikusok feloldást kértek a plébá
nián a toron szokásos ételek főzésére, fogyasztá
sára. 

A régi időben harangozással rótták le kegyele
tüket az elhunytak hozzátartozói. „Olyan sokat 
harangoztak, hogy alig győztük hallgatni." Mo-
noszlón a múlt század elején „határoztatott, hogy 
a harangozásban bizonyos rend tétessék".14 

2. Időszakok vallásossága, hétköznapok 

Mikor elhagyták az iskolát, csökkent az imád
kozások száma, de a felnőtt emberek is imával 
kezdték a napot. Családtagjaikkal, szomszédaik
kal való találkozásukkor a katolikusok „Dicsér-
tessékkel" köszöntek. Este, ebéd, illetve vacsora 
előtt és után továbbra is imádkoztak. Ezenkívül a 
katolikusok harangozáskor továbbra is imádkoz
tak az „Őrangyalát". Szentbékkállán volt olyan 
család a század elején, amelynek minden tagja 
együtt imádkozott otthon, letérdelve, míg szólott 
a reggeli, déli és esteli harang. „Olyankor nem is 
mehettünk messzire játszani, mikor megkondult a 
harang, hanyatt-homlok rohantunk haza, más
képp nagyon kikaptunk volna" — emlékezik 
vissza egy 92 éves asszony Szentbékkállán. Bala-
tonhenyén még ma is élnek olyan reformátusok, 
akik gyermekkorukban, mikor meghallották a 
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harangszót, elmondták a , ,Miatyánkot", de ez 
volt általános. 

A reformátusok felnőttkorban a Kál-völgyben 
is reggeli könyörgésre mentek hétköznapokon, 
egész éven át. Ez a szokás a feljegyzésekben is 
megtalálható, s rákérdezéssel még napjainkban is 
gyűjthető. Ügy is nevezték ezt az alkalmat, hogy 
„reggeli könyörgés". „Az öregek úgy tartották, 
hogy másként nem lenne áldás a munkájukon" 
(Balatonhenye). 1675-ben, a soproni országgyűlé
sen rendeletben írták elő a protestánsoknak a 
reggeli könyörgésben való részvételt.15 Tavasztól 
őszig, határra menet, az Isten háza felé vették út
jukat, eszközeiket nekitámasztották kívül a temp
lom falának, úgy mentek be a könyörgésre. ,,Jól 
meg is látszott a kapanyél magasságában a kopás 
a falon" — emlékezik vissza Csekő Gyuláné Ba-
latonhenyén. Ugyanott mondja Mátyás Károlyné: 
„Kérdeztem öreganyámat, hogy nem lopta el so
ha senki a kaszát, kapát, és nem cserélték el? Er
re ő azt felelte, hogy a munkára való szerszámot 
nem lopták el, és a magáét mindenki megismeri, 
azon meg van a keze jegye." „Téli reggeleken 
csak löktünk a marhának szálastakarmányt, és 
úgy viselősen — viselő ruhában — mentünk a 
templomba," emlékezik vissza a 83 éves Német 
Lajos Köveskálon. 

Télen az idős református emberek Bibliát ol
vastak esténként vagy imakönyvből imát, taní
tást, leginkább az öregapa, esetleg az öreganya. 
Utána megmagyarázták, végül énekeltek. Nagyon 
szerették a zsoltárokat. „Aki énekel, kétszer 
imádkozik" — úgy tartják. Adventben a karácso
nyi énekeket gyakorolták. A hegyben lakók kö
rében különösen elterjedt volt az esténkénti bib
liaolvasás és a közös ének. Egynémely családhoz 
a szomszédokból is eljártak Bibliát hallgatni. A 
jó bibliamagyarázók közül senki sem él már, de 
akik gyermekkorukban hallgatták, még jól emlé
keznek rá. 

A Kál-völgyi katolikusok között igen sok a 
hitbuzgó, imádkozó asszony. A mindössze csak 25 
mindszentkállai imádkozó még napjainkban is 
végzi a „Rózsafüzért" és a „Lourdesi kilencedet". 
A nap minden óráján váltják egymást. Van, aki az 
ő órájának letelte után tovább imádkozik, hátha az 
őt felváltó elaludt, s utána még tovább, a soron 
következő helyett. így történt, hogy Győri Már-
tonné, Mariska néni Mindszentkállán, látomást lá
tott: „Már hajnal felé lehetett, én csak imádkoz
tam, és egyszer elszunnyadtam. Arra ébredtem, 
hogy a sekrestyében vagyok és valami nagy fé
nyesség közelít felém. Meg is ijedtem, de kíván
csi is voltam, felnéztem, és édes Jézusom! Mária 
volt! Tőle jött a fényesség. Rámnézett. Mosoly
gott. A fejemre tette a kezét és megsimogatott. 
Én leborultam. Mária! Mária! Csak ezt mondogat
tam. Azután eltűnt. Ennek már úgy öt éve, de ha 
a sekrestyébe megyek, még most is mindig meg
fog ez az érzés." 

a) Munkában 

A katolikusok, ha igával indultak a határba, 
ostoruk végével keresztet rajzoltak az igavonó 
állatok elé, ha pedig gyalogmunkára mentek, 
„Jézus nevében" indultak el. A református föld

művesek munkába indulása „Isten nevében" tör
tént. Az evangélikusok Jézust említették. 

A kocsin ülők odaköszöntek a háznál maradó 
családtagoknak: „Isten áldja meg magukat!" 
„Áldjon meg!" szólt a viszonzás fejbólintás kísé
retében, amíg a nagykaput betették utánuk. 

A határban járva mindenkinek odaköszöntek, 
akit hallótávolságon belül munkálkodni láttak. 
Áldást kívántak végzendő dolgukra, „Isten hall
gassa meg!" viszonozták azok. 

Munkakezdéskor felsóhajtottak: „Én Istenem 
segíts!"; nemkülönben, ha nagyon fogytán volt az 
erejük (Balatonhenye, Kékkút). „Mikor vetettem, 
mindig azt gondoltam: Jó Atyám, ha Te megál
dod, meg lesz áldva!" (Kékkút, Monoszló). 

A katolikus ember kereszt alakban vetet te az 
első fél marék magot. Aki gépből vetett, akkor 
hozzágondolta, hogy „Jézus nevében", mikor a 
magot beöntötte a vetőgépbe. „Volt, aki vetés 
után megállt a föld sarkánál, rátámaszkodott a 
kapa nyelére, kalapját a szemére húzta, úgy 
mondta el a Miatyánkot" (Balatonhenye, Monosz
ló). A reformátusok magukban úgy fohászkodtak 
vetés előtt: „Uram, Jézusom, Krisztusom segítsd 
meg kezünk munkáját, áldd meg, szaporítsd 
meg!" — Az evangélikusok inkább Jézushoz 
imádkoztak. 

Volt egy olyan ima, amelyet mindegyik vallás 
követői mondtak. „Isten nevében kezdem el, Ö 
segéljen — vagy segítsen — kegyelmével, Ha ő 
segít, mi sem nehéz, Ha Ö elhagy, erőnk elvész, 
Ezért legjobb e feltétel, Isten nevében kezdem 
el." (Szentbékkállán katolikus, Kővágóörsön 
evangélikus, Köveskálon református emberektől 
gyűjtöttem ezt az imádságot.) 

A növények védelméért a reformátusok és a 
katolikusok is imádkoztak. A katolikusok Szent 
Márk napján és a keresztjárónapokon az egész 
határ védelméért esedeztek. Ezt az időszakot „ha
ragos napok"-nak is nevezték, mert gyakran volt 
égiháború. 

Ha szárazság volt, esőt kértek. Mikor sötét
szürke fellegek gyülekeztek, harangoztak elé, 
hogy szétoszoljon. Hogyha pedig a jég verte el a 
határt, a búzát, a szőlőt — megrendülten álltak a 
föld végénél. Könyörögtek az Istennek, hogy ne 
adjon máskor rájuk ilyen csapást. Az időjárást 
nem szidták soha — már a vallásos emberek —, 
azt mondták, hogy Istentől van.16 Otthon pedig 
beírták a jégverést a Bibliába. Alig van olyan 
múlt századbeli Szentírás vidékünkön, amelyben 
nem találunk jégverést feljegyezve, védelemért 
esedező fohász kíséretében. 

A betakarítási munkálatokon belül kizárólag a 
gabona aratásához fűződő szokások jelzik a kapá
sok későbbi elterjedését. Aratás előtt a föld vé
génél főlehajtva imádkoztak a protestánsok, meg
köszönve a termést és erőt kérve a betakarítás
hoz. Aki az aratók felé járt, odakiáltotta: „Dí
szítsd szaporáját!" (Ez azt jelentette, hogy bő ter
mést kíván.) A katolikusok kereszt alakban vág
tak egy kévét, amíg sarlóval arattak, s afölött ke
resztet vetve, főlehajtva imádkoztak. 

Erre az alkalomra külön énekek és imák van
nak az énekes-, i l letve imakönyvekben. Az em
berek egyénenként is hálát adtak a termésért és 
kérték az erőt a munkához: 
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„Ott, hol elvetett marokkal, 
Ott most kiterjedt karokkal 
hordja, kéri sorát" 

,,A búzának azért is van olyan nagy tiszte-
lettye, mert a búzaszemen Jézus ábrázattya van" 
— vélekednek Mindszentkállán.17 

b) Vasárnap 

A vasárnap ünnep volt. Azon a napon nem dol
goztak. Az állatokat sem fogták be, legfeljebb 
esős időben hazaszállítottak egy-egy kocsi takar
mányt, de ha mód volt rá, azt is elkerülték. Volt 
olyan hiedelem, amely szerint a vasárnap dolgo
zó ember beteg lesz. ,,Egyszer öregapám szénát 
hozott haza vasárnap reggel, de olyan beteg lett, 
hogy elhatározta, soha többet nem tesz ilyet, még 
ha egészen tönkre is megy a szénája" (Köveskál). 
Legtöbben még a takarmányt is bekészítették az 
istállóba az előtte való szombati napon. Néme
lyek úgy is nevezték a szombatot, hogy ,,kisva-
sárnap". Feltakarították az udvart és az utcát. Az 
asszonyok takarítottak, sütöttek, főztek, készül
tek az ünnepként számon tartott pihenőnapra. 

A mosakodást is elvégezték, a gyermekeket is 
megfürösztötték szombaton, a hajukat is meg
mosták. 

Vasárnap mindenki azon fáradozott, hogy ide
jében elérjen a templomba, mert ez régente kö
telező volt. 

Napjainkban mindenki ritkábban megy temp
lomba. ,,Ha egy hetet kihagyok, a másik már 
könnyebben elmarad. A harmadik vasárnap már 
a harangszót sem hallom" — mondják az elfog
lalt Kál-völgyiek. 

A katolikusoknál reggel kismise volt, délelőtt 
nagymise. A reformátusoknál délelőtt volt az 
istentisztelet. A templomot egyformán tisztelték, 
akármelyik egyházé volt. 

A templomba csoportosan mentek, néhol csa
ládonként, másutt a fiatalok gyülekeztek az utcá
kon — tekintet nélkül vallásukra, és csak a temp
lom előtt váltak szét. A fiatalok mindig legszebb 
ruhájukban mentek, az új ruhát, cipőt nem is le
hetett máshova felvenni. 

Az emberek mindig külön oszlopokban ültek 
nemenként. A gazdagabb, rangosabb családok 
tagjai elöl ültek, hátrább a szegényebbek. A ka
tolikus templomokban éppúgy. Az ötgyertyás em
ber is a jómódúak közül való volt. A protestáns 
templomokban még kihangsúlyozottabb volt a 
rangsor. A balatonhenyei református templom
ban a megesett lányok és az elvált asszonyok is 
külön padban ültek. 

A jelen század első felében a templomba mene
tel sokak szemében inkább társadalmi megmoz
dulás volt, ahol mindenki rangjához méltóan öl
tözött és viselte magát az elődeiről ráörökítödött 
helyén. 

A vallásos élményre vágyó igény kevesekben 
volt meg, s ez a protestánsokra sokkal inkább ér
vényes. A misén az együtténeklést és imát, az is
tentiszteleten az éneklést szerették a legjobban. 
Lehet, hogy ez sokak számára meglepő, de a 
gyújtott anyag alapján kijelenthető, feltételezhe
tő, hogy az aktív részvétel nyújt nagyobb él

ményt. ,,Volt úgy, hogy elvettük a kántortól az 
éneklést és úgy fúttuk" — emlékeznek vissza a 
balatonhenyei és köveskáli reformátusok. 

A protestáns fiataloknak jól meg kellett figyel
niük a textust és a prédikációt, mert otthon szá
mot kellett adniok róla. Aki elaludt a templom
ban, arra azt mondták, hogy körülvették az ördö
gök (Balatonhenye, Monoszló, Mindszentkálla). 

Istentisztelet, illetve mise végén mindig ada
koztak. Sajátságos dolog, hogy akik már régen 
nem járnak a templomba, azok is összegyűjtik a 
vasárnaponként odaadandó perselypénzt, és egy
szerre odaadják adományként. 

A katolikusok egyházi tanácsukat és a protes
tánsok presbiteri gyűlésüket vasárnaponként tar
tották a szertartás után. 

A katolikusok miséről hazaérve úgy köszöntöt
ték a házbelieket: ,,Részesüljenek a szent mise 
áldásában!" 

Templom után az asszonyok siettek haza, hogy 
befejezzék az ebédet. A férfiak még együtt ma
radtak egy ideig, hogy „megfirtassák" — megvi
tassák — a prédikáción, illetve a misén hallotta
kat, hogy mit, hogyan lehet és kell értelmezni. 

Vasárnap délutánonként a fiatalok sétáltak, al
kalomadtán este táncoltak. Az idősebbek meg
látogatták rokonaikat, barátaikat, amikor ,, . . . a 
kínálás olyan kötelező volt, mint az utcán a kö
szönés, a férfinemzetnek az ital, a női nemzetnek 
az étel" (Köveskál, Szentbékkálla). 

3. Karácsonyi ünnepkör 
a) Advent 

A keresztény ünnepek között a katolikusoknak 
és az evangélikusoknak a karácsony, a reformá
tusoknak a nagypéntek (ez még szóba kerül). A 
reformátusoknak a karácsony a legörömteljesebb 
ünnep. 

Karácsony előtt négy héttel kezdődik az adven
ti időszak, a katolikusok „kisböjtnek" is nevezik, 
ők a zsíros eledelektől és a vigalmaktól való 
megtartóztatással is készültek a nagy ünnepre. A 
katolikus községekben általános szokás volt a 
,,Szentcsalád járás", a közös imádkozás, de nem a 
családban, hanem a családon kívül. Jobbára nők 
voltak az imakör tagjai, amelynek keretében kö
tött szöveg szerint tartották ájtatosságukat. Ezen
kívül egyházi eredetű dramatikus játékok játszá
sával járták a falvakat. Ilyen volt a betlehemes
és az Ádám—Éva-játék. Ezeknek a célja a gyer
mekek esetében jobbára a pénzszerzés volt. A 
felnőttek által előadott játékok kegyességi él
ményt akartak nyújtani. Az adományt — amit 
kaptak — templomi eszközök vásárlására, javí
tására fordították. Kékkúton a tanító házában 
megsütött ostyát három fiúgyermek hordta szét a 
faluban, a Háromkirályok betlehemi látogatására 
emlékeztetve. 

,,A három királyok Ázsiából jöttek, született 
Jézusnak ajándékot vittek. Mink is ezért jöttünk, 
ajándékot hoztunk" — szólt a beköszöntő.18 

A betlehemest járó fiúgyermekek más helysé
gekbe is eljártak, valamint a hegybeli lakott pin
cékbe. A protestáns házaknál is szívesen látták 
őket, különösen ahol gyermek volt. 

666 



A protestánsok adventi készülődése otthon, a 
szűk családi körben történt (ez a tendencia az 
előzőekben már szóba került). Esténként, szürkü
let után, néhol elmondták a karácsonyi története
ket, elmélkedtek fölötte, utána minden családban 
karácsonyi énekeket énekeltek, tanították a 
gyermekeket, akik az ünnep közeledtével egyre 
lelkesebben fújták már előre: 

,,Az Istennek szent angyala mennyekből, 
hogy alászálla 

És a pásztorokhoz juta, nékiek eképpen 
szóla . . . " 

Mindenik vallás követőire egyformán érvényes 
volt — s ez ma is megvan még —, hogy házukat 
kimeszelték, különös gonddal takarítottak ki 
mindent, gyermekeiket megfürösztötték, ők ma
guk is megtisztálkodtak, úgy készülődtek a nagy 
örömünnepre. 

b) Ádám—Éva napja, szenteste 

Karácsony estéjén a pásztorok kolompoltak, 
ostoraikkal pattogtattak, annak emlékére, hogy 
az angyalok őnekik jelentették meg először Jézus 
születését. I lyenkor a protestáns gyermekek is 
eljártak „köszönteni" az ablakok alá. A vegyes 
lakosságú falvakban együtt jár tak a gyermekek, 
és az ablakok alatt a ház lakói vallásának meg
felelő énekeket énekeltek. 

A karácsonyi asztalt mindenütt fehér abrosszal 
terítették meg, ahol az étel mellett a Biblia, az 
imádságos- és énekeskönyvek is elhelyezést 
nyertek. 

A kisgyermekek megkapták a karácsonyfát, s 
azt körülállva énekeltek, utána ott olvasta fel a 
református családfő Lukács evangéliumából Jé
zus születését. Balatonhenyén emlékeznek rá, 
hogy a régiek emlegették a családtagok egymás 
megkövetésének szokását, de az ő idejükben — 
80-90 évesek — már nagyon ritkán történt meg. 
,,Pedig csak így lehetett volna tiszta lélekkel vár
ni Jézus születését" — vélekednek. 

Amelyik iskolás gyermek karácsonyi verset 
tanult, ezen az estén elmondta szüleinek, testvé
reinek. 

A katolikusok kását és káposztát tettek egy 
tálba a karácsonyi asztal alá, s a kásába fakanalat 
merítettek. Ennek a kanálnak varázserőt tulajdo
nítottak a következő esztendőben. A tál mellé 
szénaköteget raktak, amit másnap az udvar végé
ben szórtak szét, hogy a tyúkok ne üljenek min
dig a konyhaajtó előtt (Szentbékkálla, Kékkút). 

A legnagyobb élményt az éjféli mise nyújtotta. 
Éjféli mise után kimentek az istállóba, megnézték 
az állatokat. Némelyek szerint i lyenkor megszó
lalnak az állatok. 

c) Karácsony első napja 

Az ünnep első napján templomba mentek, ha
sonlóan a ,,Vasárnap" címszó alatt leírtakhoz, 
csak magától értetődően ünnepélyesebb volt a 
szertartás, mindenik egyház templomában. A pro
testánsok úrvacsorát vettek ,,Az magasztos ér
zés . . . az ember megéli a bűntől való megtisztu

lást, én mindig sírva veszem az úrvacsorát" — 
szólnak a visszaemlékezések (Köveskál, Kővágó
örs, Monoszló). 

A katolikusok az áldozással ugyanezt az él
ményt élik át. Délután rövid istentiszteletre, ill. 
vecsernyére mentünk. Az első nap délutánja 
ezentúl rokon-, és keresztszülő-látogatással telik 
el. Belépéskor boldog karácsonyi ünnepeket kí
vánnak, utána előkerül az ital és a kalács, ill. a 
sütemény. 

d) Karácsony másnapja 

Általában csak délelőtt volt istentisztelet, csak 
mise volt vecsernyére. Akinek más faluban vagy 
a hegyben éltek rokonaik, i lyenkor látogatták 
meg őket. Kocsival mentek vagy szánkóval, ma
gukkal vitték a gyermekeket is. Nagy vendégsé
gek voltak ilyenkor. Ha egy református ember 
olyan hegyi rokonát látogatta meg, aki nem volt 
a templomban, vitte a templomi textust is, együtt 
olvasták, megbeszélték, utána énekeltek. Csak 
ezt követően kezdődött a beszélgetés, a világi 
dalok éneklése. 

4. Húsvéti ünnepkör 

A katolikusok húsvétot megelőző nagyböjtje 
a hamvazószerdával kezdődött, amit Jézus negy
vennapi böjtjének emlékére tartottak. Sokak sze
rint arra is jó volt a böjt, hogy így a szalonna és 
a hús megmaradt tavaszra, a nagy dologidőre 
(Kékkút, Salföld). 

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásá
nak napja. A templomban kora reggel Szent Jó-
zsef-ájtatosságot végeztek ezen a napon a kato
likus hívek (pap nélkül). Ezen az ünnepnapon 
szentelték a barkát, amely hitük szerint szentel-
ményként védte a házat az elemi károkkal szem
ben. Régente a protestáns fiatalok virágvasárna
pon tették le az ágendavizsgát. 

Hétfővel kezdődött a nagyhét. Mindenfelé ta
karítanak, meszelnek, készülnek az ünnepre, 
amely a karácsonyhoz hasonlóan jelentős minden 
keresztény számára. 

Nagycsütörtökön a katolikus templomokban 
oltárfosztás van. A gyertyákat is eloltották és az 
örökmécsest. Este felhúzzák a harangot és a ha
rangkötelet. Ezelőtt azt mondták, hogy ,,a haran
gok Rómába mentek". Ettől az időtől kezdve 
,,kelepöltek" harangozás helyett. 

Nagypénteken a katolikusok passiót énekeltek 
a templomban. Általában délelőtt ünnepeltek, 
délután már dolgoztak, készülődtek az ünnepre. 
Az evangélikusok is kisünnepként tartották szá
mon, délelőtt templomba mentek, délután dolgoz
tak. 

A reformátusok a nagypénteket tartják a leg
nagyobb ünnepnek. ,,Akkor szenvedett értünk 
Jézus" — szól az indokolás. „Egyetlen nap az év 
során, amikor a régiek böjtöltek." Sokan még vi
zet sem ittak, míg az esthajnalcsillag fel nem jött. 
Mindenki templomba ment ezen a napon. Köves-
kálon úrvacsorát is igényel a reformátusság. Dél-
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után sem dolgoztak az emberek, legfeljebb meg
nézték a vetéseket. 

Nagyszombat reggelén a Kál-völgyi katoliku
sok tüzet szenteltek. A dékány kicsiholta a tüzet, 
a pap díszbe öltözött és megáldotta. A vallásos 
emberek abból a szénből vit tek haza, és az abból 
élesztett tűzzel főzték meg a húsvéti ételt, amit 
valamikor még külön is megáldottak a templom
ban. Erre azonban csak az idős emberek is „hal
lomásból" emlékeznek. 

A katolikusok nagyszombati körmenete a Jé
zus feltámadása fölötti örvendezés kifejeződése. 

A ,,kegyes" — vallásos — asszonyok húsvét 
hajnalán kimentek a temetőbe, Jézus sírjának ke
resésére. Kora hajnalban indulnak — 3-4 csoport 
mire megvirrad, megjárják a temetőt. A temp
lomajtóban találkoznak, s együtt mennek be a 
templomba, ahol folytatják a közös imát (Mind-
szentkálla). 

Húsvét első és másodnapját a karácsonyhoz 
hasonlóan ünnepelték, természetesen a megfelelő 
vallásos szellemben. A templomjárás, az áldozás, 
az úrvacsoravétel, valamint a rokonok látogatá
sa, köszöntése ugyanúgy ment végbe, mint a meg
előző kétnapos ünnepen. 

Húsvét második napján 20-30 kislány össze
gyűlt, játékos párváltással végigjárták a falut, 
mikor bekérezkedtek, elkezdték: 

„Ma van húsvét napja, másod éjszakája, jól 
tudjátok 

Kinek első napján Jézus feltámadott, 
békességben 

Zöld palánták újulnak, termőfák virulnak, 
virágoznak 

Még a madarak is hangicsálnak. Ök is 
vigadoznak, 

Adjon Isten jókat, koronázzon sokat az egekben 
Végre az egekbe, vigye föl mennyekbe, 

dicsőségbe." 
Piros tojást kaptak. (Szentbékkálla) 

5. Pünkösdi ünnepek 

a) Áldozócsütörtökön 

Jézus mennybemenetelét ünneplik. A katoliku
sok ezen a napon bérmálkoztak. A jelen század
ban a protestánsok konfirmációvizsgája is ezen a 
napon volt általában. Előfordult, hogy az úrva-
csorát is felvették a fiatalok, régen a szülők és a 
keresztszülők velük együtt úrvacsoráztak. 

b)Pünkösd 

A szentlélek kitöltésének napja, kettős ünnep. 
Jelentősége alatta marad a karácsonynak és a 
húsvétnak. I lyenkor már sok a munka, kevesebb 
idő és energia jut mind a készülődésre, mind az 
ünneplésre. Első napján úrvacsorát osztottak és 
áldoztak. Az utóbbi időben legtöbb konfirmált if
jú ilyenkor vesz úrvacsorát először. A katolikus 
kislányok pünkösdölője pünkösd másodnapján 
volt szokásban. 

c) Pünkösdölő 

Pünkösdkor összeálltak a fiatal lányok, zöld 
ágakból koszorút fontak, papírvirágot tettek rá. 
Ügy indultak pünkösdölni, napfölkelte előtt ösz-
szeálltak, és mikor a nap jött felfelé — amint a 
vers is szól —, már hazamentek. Hét koszorút 
fontak — összekötés nélkül — mindeniket két-
két lány fogta. Minden házhoz beköszöntöttek: 

,,A pünkösdnek jeles napján, Szentlélek Isten 
küldetek, 

Megerősíteni szívüket az apostoloknak. 
Tüzes nyelveknek szólása, 
Ügy mint szeleknek zúgása, 
Leszálla az ő fejükre 
Nagy hirtelenséggel (fényességgel) 
ö rü l jünk ezért Őneki 
Mondván ékes dicséretet 
Felmagasztalván ö nevét 
Mindörökké, Ámen 

Egy kislány kiállt: 
Szentlélek áldása szálljon ezen házra 
A benne lakókat indítsa vígságra 

Mind: 
Már minekünk el kell menni 
Csillag után kell sietni 
Mert a csillag nem vár minket, 
Mindörökké, Ámen. 
A házbeliek megköszönték, s áldással eresztet

ték útjukra őket (Mindszentkálla, Szentbékkálla). 

III. ERKÖLCSI ÉLET 

„Az erkölcs ott kezdődik, ahol a csoportokhoz 
való csatlakozás megjelenik . . . Hosszú évszáza
dokon át az erkölcsi és a vallási élet teljesen 
összefonódott." 
(E. Durkheim, 1978: 166,179) 

A keresztény vallásos életforma erkölcsi rend
szere az ószövetségi Tízparancsolatra épült, 
amely a zsidók érték- és eszmerendszerének 
megfelelő élettípust állította modell gyanánt az 
emberek elé. Jézus az Újszövetség Hegyi Beszé
dében egyetemes emberi érvényűvé tágítja az 
addig csak a zsidókra vonatkozó szabályokat, 
és a szeretet magasztalásával mintegy új paran
csolattal kiegészíti. Ez tulajdonképpen új értel
mezést adott az emberek társadalmi követel
ményrendszerének. 

Közösségi alcsoportok, amelyben az elvárások 
megvalósulhatnak: családi, rokonsági, falusi, táji, 
azonkívül a nemi, a kor szerinti, a munkahelyi, 
a foglalkozási és a művelődés szerinti. Ezeket a 
csoportokat a nemesi kiváltságok maradványa, 
a vagyoni rétegződés és a vallások különböző
sége tovább tagolta, az egymásrautaltság pedig 
mind a munkában, mind a szórakozásban egy
másra utalta, közösséggé kovácsolta az egy hely
ben lakókat. 

Az erkölcs fogalmába a társadalomban élő 
ember magatartásának szinte minden megnyilvá
nulása beletartozik. Mindazonáltal megkülönböz
tethetők: a munkaerkölcs, a nemi élet erkölcse 
és a magatartási fegyelem, melyek jelentős há-
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nyada tiltásban nyert megfogalmazást. Pl.: „Ne 
ölj!", Ne lopj!" 

1. Család 

A társadalom alapsejtje a család. A felnövő 
nemzedék az erkölcsi szabályokat elsősorban ott
hon, családja körében sajátította el. Azonkívül 
az iskolai oktatás és nevelés gyakorolt rá mély 
benyomásokat. A családban a férj ura a felesé
gének, együtt nevelik gyermekeiket, úgy, hogy 
felnőttkorukra a következő nemzedék irányítá
sára képesek legyenek. Előrebocsátandó, hogy a 
legjobb nevelő a példaadás, amit a gyermek 
ösztönszerűen a tudatába épít. A gyermekekkel 
szüleik, öregszüleik, testvéreik szeretettel bán
tak, s őket is megtanították szeretetük kinyil
vánítására. Megtanították a saját és környezetük 
nevére, köszöntésére és a munkára. 

a) Munkára való nevelés 

Az otthoni munkából a gyermeknek ki kellett 
vennie a részét. Korától, erejétől, nemétől és a 
szükségtől függően vették igénybe a kisfiúkat, 
kislányokat, leginkább szünidőben. Elsőrendű cél 
a munkába való belenevelődés volt, de termé
szetesen számba vették az általuk elvégeztethető 
tevékenységet is. A fiúk az apjuk „szárnya alatt" 
nevelkedtek; először állatokat őriztek, utána fa
hordásban, trágyahordásban segédkeztek. A kis
lányok elmentek libát őrizni, s közben baba
ruhát varrtak maguknak, s így belejöttek a 
varrásba is. A szegény sorsú gyermekek őrző
gyermeknek álltak el, ruhát, cipőt kaptak, az
zal jártak iskolába. A kislányok odahaza mosás
ban és sütésben voltak segítségül anyjuknak. 

b) Verés 

A rosszul viselkedő, feleselő gyermeket meg-
feddték, általában csak szóbelileg, de volt olyan 
anya, aki megverte, különösen az első gyerme
két, ha a kisebbek előtt rendetlenkedett, mert 
attól félt, hogy a kicsik eltanulják. A felnőttek 
is vigyáztak, nehogy illetlen szavakat mondja
nak gyermekeik előtt. 

c) Nemi élet 

A lányokat az anyjuknak kellett volna felvilá
gosítani a nemi életre, de restelltek. Csakúgy 
mint az apák fiaik esetében. Ezért jobbára tiltás
ban és ellenőrzésben merült ki az ilyen irányú 
tanítás. 

2. Iskola 

Mikor a gyermek „felkerült" a tanító elé — 
6 éves korában —, megismerte a nagyobb közös
ség iskolában elsajátítható tudásanyagát és a ve
le szembeni követelményeket. Ezeket élete során 

többször újra kellett értékelnie, de ha nem tar
totta be, közvetlenül vagy közvetve éreztették 
vele viselkedésének szabálytalan voltát. Az írá
son, olvasáson, számtanon, földrajzon és valláson 
kívül történelmet is tanultak. Az iskola falán a 
legnagyobb magyar festőművészek alkotásai tet
ték szemléletes élménnyé történelmünk jelentős 
eseményeit. Az iskolalátogató presbiterek, is
kolaszéki tagok, lelkészek nemcsak a gyermekek 
tudásáról győződtek meg, vizsgálat alá vették 
a tanító magatartását, de még a tankönyvek tar
talmát (irányzatát) is. Például a Monoszlón 1807-
ben történt iskolalátogatás alkalmával olyan tan
könyvet találtak: „amelyben Bocskai ístván láza
dónak bélyegeztetik. Figyelmeztetem a tanító 
urakat — szól a feljegyzés — hogy az egy
házi felsőbbség és a törvény által tanítandókul 
kijelölt tantárgyakat más kézikönyv szerint ta
nítsák." 

a) Szikszay hatása 

A református iskolában Szikszay György:1 9 Ke
resztény tanítások és imádságok с könyvének 
második függelékében az Aranyábécé három fe
jezete versbe szedett szabályt közölt, s ezeket 
jobbára meg kellett tanulniuk a gyermekek
nek. Jórészt ma is kívülről fújják az idős embe
rek Balatonhenyén és Köveskálon. 

Az illemszabály a reggel otthon, az utcán, 
iskolában, a templomban, az asztalnál, akárhol, 
este otthon megkívánt viselkedési módozatokat 
adja közre. Versének utolsó két sorában azt 
ígéri: 

„Ha így intézed dolgaid, 
Boldogul folynak napjaid." 

Az életszabályok és etika című fejezetében is
tenfélelemre, becsületre biztat. Alább úgy fo
galmazza meg a közösségben való gondolkodás 
alapelvét: ,,A közjó méltóbb jó a magadénál." 
A továbbiakban sok bajt előidéző tulajdonsá
gainkra figyelmeztet: „Restségből sok rossz gyűl 
minden dologban", „Zűrzavart, perpatvart , há
zadból kizár j" . 

Az életiskola hitre, kegyességre, hazaszeretet
re int. A gyermeki szeretetet, a házastársi hűsé
get és a majdani gyermeknevelés fontosságát 
ecseteli: „Ints, de eszedben tartsd e szabályt 
szüntelen, ki mást dorgál maga feddhetetlen le
gyen." — A takarékosság, a tékozlás és a fös
vénység egymás mellé került, úgy serkentett jóra. 

A részegeskedéstöl és a lopástól külön hang
súllyal óv. A becsületet az életnél fontosabb-
ként állítja elénk. Ebből kiindulva a mások be
csületébe való gázolástól is int: „A rágalom min
den bűnök között a legnagyobb." 

3. Káromkodás, részegség 

a) Káromkodás 

A káromkodást a második parancsolat tiltja. 
A káromkodót mind az egyház, mind a falu 
elítélte. Óvatos fogalmazás szerint: „A káromko
dás senkinek nem válik díszére" (Monoszló). 

669 



Ennél sokkal általánosabb vélekedés, hogy a 
„káromkodás", a ,,csúnya beszéd" vétek. A fiúk
nak nagyon tiltották, a lányoknál elő sem for
dult. ,,A káromkodás csaknem mindig tehetet
lenség miatt történik, részegségben kerül elő, 
egyéb erkölcstelenséggel együtt" (Balatonhenye). 

A köveskáli református egyházban 1766-ban 
káromkodásért büntetett a presbitérium: ,,Nagy 
György Ferenc a szőlőben sok kárt tett szél 
miatt káromkodott és békétlenkedett."2 0 — Tehát 
nem mindenki. írta bibliájába fohász kíséretében 
a természeti csapást. — Ugyanakkor, ugyanott: 
„Szigeti János az őt káromkodásért megbüntető 
külső magisztrátus ellen nyakasán felelgetett." 

b) Részegség 

A Kál völgyében sok szőlő terem. Az embe
reknek gyakran van alkalmuk az ivásra, s a 
gyenge akaratúak közül jó néhányan „eliszáko-
sodnak". A részeges ember „ellustul". A fériem-
bernél azt tartják a legelítélendőbbnek, ha lus
ta, „tohonya", ez egyúttal erkölcstelen. 

A XVIII . században különösen büntetésre mél
tónak ítélték az első ünnepeken történő mula
tozást: ,,Nemes Nagy István fiát, Nagy Pált, 
Gombos Bálint, Molnár József és Varga Imre ta
kácslegényekkel együtt magunk elejibe hivat
ván, a szent innepeknek az éjjeli borozás, hege
dűszó mellett való dorbézolás által való meg
rontásáért mind a négyet megintettük, meg
feddettük, miután jóra ajánlották magukat, elbo
csátottuk."21 

c) A részegeskedés következménye 

A jómódú nemesek között akadtak olyanok, 
akik elpazarolták apjuktól örökölt vagyonukat, 
hagyták elzülleni gazdaságukat. Azokat nem néz
ték semmire, ,,rongy embernek" tartották. „Jól
lehet azt mondják, hogy ő még jobban haragu
dott a többire, mert nem kérdezték tőle soha 
semmit, s ha valamibe beleszólt, rá se figyel
tek" (Köveskál). A zülött ember az utódaira ki-
hatóan is elverte a család becsületét, nyugal
mát. A gyerekeinek, különösen a fiainak, na
gyon meg kellett állniok a helyüket, hogy ,,le 
ne írják őket a térképről" (Köveskál). 

4. T szteletadás 

Az emberekről szóló első parancsolat tárgya 
a szülők iránti tisztelet, megbecsülés. Aki ezt 
nem teljesítette, az egész falu megvetését ma
gára vonta, „rongy embernek tartották". A szü
lők tanácsait megfogadták, bíztak tapasztalat út
ján szerzett tudásukban. „Volt, aki úgy szerette 
a szüleit, hogy mielőtt meghalt, meghagyta, 
hogy oda temessék a szülei mellé" (Salföld). 
A szülők iránti tisztelet az idősebbekre is ér
vényes volt. Az öregembert apónak nevezte 
mindenki, az öregasszonyt anyónak. Aki nem 
segített, nem köszönt az öregeknek, arra is ki
mondták, hogy „rongy ember". 

a) A köszönés 

Az egymás megbecsülésének egyik fontos jele 
a köszönés, a jókívánás. Az utcán egész nap, a 
napszaknak megfelelően, a házbeliek reggel és 
este köszöntik egymást. Szembehaladva mindig 
a fiatalabb köszön, még ha az öregebb szegény 
is. Ha két csoport szembe megy, a kisebbik kö
szönti a nagyobb számút. Ha valaki állt a kapu
ban, az arra menő köszöntötte. A férfiak kezet 
fogtak, a nők csak bólintottak egymásnak. Akik 
haragban voltak, az utcán sem köszöntek. Elő
fordult, hogy valaki részegségében nem vette 
észre, hogy köszönt neki valaki, s emiatt let
tek haragba. Ha birtok miatt volt a harag, ha
lálesetkor sem békültek ki. 

b) Kínálás 

Nagy ünnepeken és új év kezdetekor boldog 
ünnepeket kívántak, csakúgy, mint családi ese
mények idején. Látogatáskor a konyhabeli, il
letve a szobabeli leültetés „kijárt", mint a kí
nálás, a rokonsági foktól függően. Kenyérsze-
géskor a kenyér kínálása a jelenlevőknek az 
alkalom vonzata volt. A pincénél minden arra 
járót megkínáltak. ,,Az én apám kitöltötte a bort, 
felemelte a poharat, Dicsértessék az Úr Jézus 
neve! — mondta, mikor koccintottak." (Salföld) 

A kéregetőnek adni kellett. A katolikus köz
ségek sorkoszton látták el a község szegényeit, 
de a reformátusok is törődtek azzal, aki arra 
„vetemedett" — rászorult. (Az eddigi gyűjtések 
szerint református koldus nem volt a vidéken.) 
Kálvin szerint: „Aki ingyen alamizsnát oszt, kár
hozatba taszít, . . . aki dologtalannak munkát ad, 
lelket ment."22 

5. Gyilkosság, öngyilkosság 

Ne ölj! — szól az ötödik parancsolat. A Kál 
völgyében az utóbbi három nemzedék alatt több
szörösen vétettek e parancsolat ellen. Egy fiút 
az apja lőtt agyon, egy apát pedig a fia ütött 
agyon baltával (ugyanabban a faluban). Ezeket 
a súlyos tragédiákat magyarázni igyekeztek az 
emberek, s a magyarázat fényt vet az emberek 
gondolkodására. A faluközösség általános véle
ménye: „Isten keze nehezedett rájuk." A gyer
mekgyilkos apa esetében némelyek annak any
ját tették felelőssé. A múlt század végén jár
vány pusztított a környéken, s az említett asz-
szony — ti. a gyilkos anyja — azt mondta: 
„A halál is onnan viszi a gyereket, ahol kevés 
van. Neki bezzeg öt van, abból nem tud vinni." 
A következő héten két gyermeket temetett el, s 
az arra következően hármat. Ezt követően szülte 
azt a fiát, aki gyermek- és ifjúkorában mindig 
fegyverkészítéssel foglalkozott: „Jó párat elvit
tek tőle a csendőrök is." Az a fiú, akit agyon
lőtt az apja, a falubeliek szerint nagyon csen
des, szorgalmas, jóravaló ember volt. ,,Ö fizetett 
mindenért" — vélekednek az előzőkben leírt 
elmélet szerint. 
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Az apagyilkos fiút az anyja biztatta fel. ,,Ren
detlen életű", ,,Pokolról gyütt", tanyáról beköl
tözött család volt. A fiút a törvény tizenöt évre 
ítélte. Mire hazakerült, elmebeteg lett. Egyedül 
tengette életét. A falubeliek részint megvetették, 
de szánakoztak is rajta nyomorúságáért . A fel
biztató anyát ,,Isten keze sújtotta", tizenöt évig 
nyomta az ágyat, ,,alig nyitottak rá ajtót, csupa 
seb volt ." ,,A házat is eladták a feje felöl, mi
előtt meghalt ." Alig vár ták már, hogy meghal
jon, így a közösség tudatában a bűn indoklása 
és büntetése a helyére került. 

Az öngyilkosság egyik-másik községünkben 
különösen gyakori . Oka lehet az alkoholfo
gyasztás, a társadalmi-gazdasági változások meg
rázkódtatásai, az utánzás és még sokféle kiderí
tetlen dolog. Köztudott a magyarság öngyilkos
ságarányának magas száma. Általános vélekedés, 
hogy „Aki egyszer megkísérli az öngyilkossá
got, azzal az ördög addig incselkedik, míg meg 
nem cselekszi." 

6. Rágalmazás, átok 

a) Rágalmazás 

A rágalmazás, a mások szidása közel áll a gyil
kossághoz. ,,Szájjal öl", aki másnak a jó hírét 
bemocskolja. Noha a rokonok nem híresztel
ték kifelé, annál inkább ,,ették", s ez minden 
csoportra vonatkozott. A 18. század végén a 
presbitérium a veszekedésben is ítéletet hozott 
„Pál Mihályné Györffi Ferencnével és Szigeti 
Jánossal, kik edgymást motskolták, összebékél
tettek és magok egymást kézbeadással ajánlot
ták."23 

b) Átok 

,,Az átok, ha indokolt, rászáll az átkozottra, 
ha nem, visszaszáll az átkozóra." Van, aki a 
harmadik nemzetséget is beleveszi rossz kíván
ságaiba. ,,Itt betelt, mert volt egy asszony, aki
től az urát elvette a másik és az úgy átkozta 
meg, hogy az ivedékait is. Hát az asszonynak 
nem lett semmi baja, de a fiai mind részeges 
asszonyokat vet tek el ." Az anyai áldást hasz
nosnak tartják, de ,,az apai átok még annál is 
többet ront, az nem száll a sírba" (Balatonhenye). 

7. Lopás 

,,Ne lopj!" — szól a tulaj dontiszteletre ser
kentő parancsolat. Térségünkben ritkán vétet
tek ellene, s ennek oka abban is keresendő, 
h°gy gyümölcsöt, szőlőt mindig adtak egymás
nak. Ha valaki ráéhezett a szomszédjáéra, meg
kóstolhatta, nem tartották lopásnak. ,,A szegény
sorsú asszonyok szalmalopása az uradalom kaz
lából még akkor sem volt szégyen, ha csendőr 
kísérte őket" (Mindszentkálla). 

Ő. Paráznaság 

A hatodik parancsolat a szabálytalan nemi 
élettől óv, a kilencedik külön tiltja a más fele
ségének elcsábítását. Úgy látszik, hogy abban a 
korban a férfit nagyobb felelősség terhelte eb
ben a vonatkozásban, mint a nőt. A 18. századi 
feljegyzések szerint mind a két félnek felelnie 
kellett az eklézsia presbitériuma előtt: ,,Mo-
noszlói Bognár Péter legénye Csekő Mihály kül
ső fórumon paraznaságért megbüntetődvén ezt 
előttünk is megvallotta, de mivel az eklézsia fe
nyítésre nézve makacskodott . . . megtérésének 
semmi jelét nem adta, . . . 1776 január 13-én kö
zülünk őtet ki is tiltottuk . . . február 7-én ma
gába térvén az eklézsiai fenyítéknek magát 
ajánlja és itt nálunk kanonika abszolváltatott."24 

,,Ebben az évben (1776-ban) június 14-én Alsó 
Györfi János és özvegy Nagy Gergelyné dolga 
folyt előttünk. Az asszony mondja, hogy Györfi 
János kézbeadással kötelezte magát arra, hogy 
őtet elveszi feleségül. Ama pedig tagadta . . . Mi 
a dolgot, amint lehetett, megvizsgáltuk. Végére 
nem mehettünk, hozzátettük, hogy gyanús társa
ságok lehettek edgyütt. ő k e t megfeddtük és in
tettük a jóra . . . augusztus 2-án az Isten cso
dálatosan világra hozta a fentiek paráznaságu
kat, fél-félheti templomba való penitenciális fel
járás után kanonika abszolváltattak vasárnap 
reggel."25 

Erre a századra már jól kialakult kettős nor
ma szerint ítélték meg a nemi kihágásokat. Ennek 
szellemében sokkal jobban vigyázták a lányo
kat, mint a fiúkat. Egészen természetesnek tar
tották, hogy amikor egy legény egy leányt „be
sározott", „bepiszkolt", nem vette el feleségül. 
,,Ha a legény leejti a kalapját a sárba, megtörli, 
visszateszi, és újra legény. Ha a leány leejti ko
szorúját, nem leány tovább." (Nagyon sok az 
ilyen és ehhez hasonló szólás még ma is az egész 
térségben.) Napnyugtára minden lánynak haza 
kellett érnie a táncból is, és a munkából is. A 
falvak melletti káposztáskertben csak a „rosz-
szak" maradhattak alkonyat után. Némelyek sze
rint azért hívtak annyi keresztanyát, mert mind
egyik szemmel tartotta keresztlányát, s ha észre
vett vagy hallott valamit, azonnal szólt az any
jának: ,,Te, a leányod hol, merre jár? Vigyázz 
rá!" (Balatonhenye, Köveskál). ,,Ha egy katolikus 
lányról kitudódott, hogy van valakije, hogy ösz-
szeadta magát valakivel, nem lehetett többé Má
ria-leány. Nem is mehetett volna oda, és szé
gyellte is volna magát" (Szentbékkálla). 

Aki „hallgatott a legényre", „rossz viselke
désűnek", rossz személynek mondták. Ez leg
többször együtt járt a részegséggel is" (Balaton
henye). Az urát megcsaló asszonyt nagyon el
ítélték. ,,Még ott is nehéz, ahol a kakas szór, 
hát még ahol a tyúk is kifelé kapar!" (Balaton
henye, Monoszló). Keresztanyának sohasem hív
ták az ilyen asszonyt, legfeljebb beíratták a ne
vét az urára való tekintettel, de keresztvízre nem 
tarthatott gyermeket. A legerkölcstelenebbnek 
azt az asszonyt tartották, aki elvette a más férjét. 
Ezt a nők és férfiak egyöntetűen vallják ma is 
mindenütt. 

A jelen században a férfiak nemi szabadságát 
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sokkal enyhébben ítélték meg. „Tapolcán volt 
egy Mester utca, oda jártak azok a férfiak, a há
zasemberek is, akiknek »olyan« nő kellet t" 
(Szentbékkálla, Köveskál, Kékkút). Azonkívül 
minden faluban volt „olyan" asszony, vagy 
leány, aki feladta a közösség megbecsülését, 
mert „hajtotta a vére" . 

ÍV. VÁLTOZÁSOK 

„Apánk s anyánk csizmasarka, miután ösvényt 
taposott nekünk, elkopog lassan Kháron ladikja 
ielé. A megüresedett teret és időt a cselekvő 
emberiségnek miíajta minőségével töltjük ki?" 
(Sütő A.: Anyám könnyű álmot ígér) 

1. Tudati elemek 

A fiatalok Istenről alkotott képe elmosódóban 
van. „Valaminek lenni kell." „Valaminek irá
nyítania kell" — mondják bizonytalanul. Jézus
ról hasonlóan vélekednek, érdeklődésük, ismere
tük csekély. 

A Szentlélekről alig tudnak. Az ördögöt rossz
nak tartják, a gonosz szándékú embert, illetve az 
emberek gonoszkodását ördöginek is nevezik. 

A hitről úgy tartják, hogy mindegy miben, 
csak higgyen az ember. Az is jó, ha a munkájá
ban hisz, de az jobban tudja a munkáját is végez
ni, aki hisz. Annak lendületet ad a munka célja. 
Hinni lehet az emberek jövőjének tartalmasabbá 
válásában is: „Most elég sivár az élet, mindenki 
csak a pénzt hajszolja." 

Az elkövetett vétségekért mindenkiben van 
bűntudat, emiatt lelkiismeret-furdalása van an
nak, aki esténként elszámol magával. Az el nem 
szenvedett bűnök utódokra való hárításától most 
is sokan félnek. 

Az élet keletkezését az iskolában tanult koz
mikus magyarázattal veszik tudomásul. 

A haláltól nagyon félnek. A halál utáni életben 
nem hisznek. A valamikori csendes belenyug
vásnak, hogy születtünk, élünk, meghalunk, csak 
a híre van — ti. az öregek tudatában. A meg
semmisüléstől való félelem minden fiatalnak 
kiül az arcára, mikor szóba kerül, még ha addig 
derűs, elnéző mosollyal hallgatták is a vallásról 
szóló kérdéseket. 

2. Szokások 

A mai gyermekek kórházban születnek. A fia
tal anyák elmondása szerint a szülőszobában min
denki fohászkodik Istenhez, hogy ép gyermeket 
szüljön. 

Egyházavatás nincs, senki nem megy szülés 
után a templomba. A gyermeket általában meg
keresztelik, gyakran a másik faluban. A keresz
telőebéd és -ajándék anyagi értéke megnöveke
dett, mintha a régi tartalmat anyagiakkal akar
nák pótolni. 

A gyermekek vallásos nevelésben alig része
sülnek, hacsak valamelyik öreganyjuk nem tanít
ja vagy taníttatja őket. Az iskolai hittan az óra

beosztás és a szülők indokolatlan óvatossága 
miatt lecsökkent. 

A vasárnapi templomba menetel részint azért 
csökkent annyira le, mert a református lelkész 
hét gyülekezetet lát el, s a katolikus ötöt. Magá
tól értetődő, hogy nem fejthetnek ki a régi lel
készekével egyenrangú tevékenységet. Másrészt, 
ha azelőtt az vitte a templomba az embereket, 
hogy úgy illett, hogy társadalmi elvárás volt, 
most ugyanez tartja vissza, hogy mit mondana 
más. A hittanra járó gyermekeknek is gyakran 
el kell viselniök társaik gúnyos megjegyzéseit. 

Házasságkötéskor mintegy fele-fele arányban 
igénylik a templomi esküvőt, de azt is jobbára 
szüleik, pontosabban öregszüleik kedvéért. A 
temetést általában egyházi szertartással végzik, 
ez az az alkalom, mikor a lelkész nagyobb cso
porthoz szólhat. 

Az ünnepek megülése napjainkban jobbára a 
vendégjárásban merül ki. Karácsonykor nagy 
értékű ajándékokkal szereznek örömet, de az 
öregszülők általában pénzt adnak, mert ízlésük 
nem egyezik unokáikéval . 

A húsvéti szokásokból az első napi templomba 
menetel, áldozás, úrvacsoravétel , az idősebb em
berek által gyakorolt . Húsvét másodnapján a 
locsolkodás és a vendégeskedés a legnagyobb 
élményt nyújtó esemény. 

3. Erkölcsi élet 

Az erkölcsi élet változása a társadalmi válto
zások függvényeként igen jelentős. A gyermekek 
családban való nevelődése 3 éves kortól nem 
általános, mivel az anya is dolgozik, így az óvo
dától, az alsó és felső tagozatos napköziken át, a 
szülők külön-külön munkahelyén, az ébrenlét 
mintegy kétharmadában nincs együtt a család. 
Tehát a gyermekeket jobbára házon kívül érik a 
hatások. 

A gyermekek munkára való nevelődése is 
megváltozott, azon igyekeznek, hogy gyermekük 
minél felsőbb szintű oktatásban részesüljön. Meg
jegyzendő, hogy itt nem az anyagiak dominálnak. 
(Majdnem egyedüli jelenség.) 

De ha figyelembe vesszük, hogy napjainkban 
az iskolázottság szerinti rétegződés éppolyan 
mély, mint azelőtt a vagyoni, illetve a társadalmi 
volt, akkor ez a szülők törekvését megmagya
rázza. 

A régi társadalmi tagozódás utójelenségének 
nevezhető, hogy a nemesi ivadékok tudatában 
ma is benne él a nemesi múlt. A régi szegénység 
pedig magában hordozza sérelmeit, és egymás 
között nagyon örülnek jelenlegi körülményeik
nek, és sokat felemlegetik régi megalázottságu-
kat. 

Az ivás és a káromkodás a nőkre is jelentősen 
átragadt, de a züllött embert ma is lenézik. 

A szülők tisztelete, szeretete idős korukra álta
lánosnak mondható, csak nagyrészt magukra 
maradtak. Városra költözött gyermekeik csak 
néha látogatják őket, de télre gyakran magukhoz 
viszik, különösen, ha az egyik szülő meghalt. 

A falubeliek köszönése ma nem kötelező, de 
általánosnak mondható, noha vannak idős em-
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berek, akik felpanaszolják. ,,A fiatalok azt se 
mondják az embernek, hogy befelhősült." 

Az öngyilkosok számaránya nagyon felszökött 
az 50-60-as években, s ez ma is növekvő tenden
ciát mutat. Oka lehet a sok ital fogyasztása, a 
családi együttlét hiánya, de a vallási meggyőző
désben való megrendülés is. 

A nemi erkölcs szabályai egészen újak. Meg
szűnt a kettős erkölcsi elvárás, de nem a férfiak 
viselkedési normáit szigorították meg, hanem a 
nőkkel szembeni szabályok lazultak fel. 

Az elköltözések során sok ház kiürült a Kál 
völgyében, s ezeket mind budapesti vezető állású 
vagy művészemberek vásárolták meg, akik a 
hétvégeket és a szabadságukat jobbára itt töltik. 
Legtöbbjük tiszteletben tartja az itt lakók szokás
kultúráját, s magasabb civilizáltságuk ellenére 
érzékelik, hogy itt egy mély gyökerű művelt
ségi renddel ismerkedhetnek meg. Megemlítendő 
azonban, hogy akadnak olyan emberek, akik a 
legelemibb elvárásoknak sem tesznek eleget, 
szomszédjukat éveken át nem látogatják meg, 
pedig ide ők „jöttek", státusuktól függetlenül. 
Mások azzal érzékeltetik magasabbrendűségük 
tudatát, hogy vállveregető nyájassággal bánnak 
a falubeliekkel, s ez legalább annyira sértő. Ismét 
mások bikiniben járnak az utcán, van, aki haj-
csavarokkal megtűzdelt hajjal megy a boltba — 
s ez Budapesten sem szokás. 

Mindent összevetve, a beköltözött idegenek 
akkor viselnék magukat el elvárásoknak meg
felelően, ha az itt lakók életmódját megfigyelnék, 
és mikor itt vannak, azokhoz alkalmazkodnának. 

ZÁRÓSZÖ 

A Kál-völgyiek vallási és erkölcsi szokásai 
csak egyes részleteikben kerülhettek leírásra, 
mivel még a helyszíni kutatás folyik, s a levél
tári anyag pedig jobbára feltáratlan. Különösen 
vázlatos a katolikusok gazdag ünnepi vallásos 
szokásának és szentkultuszának leírása, az el
következőkben erre a legnagyobb hangsúlyt fek
tetem. 

A vallásos képzetek legfontosabb elemeinek 
ismeretében kiábrázolódik a vallásos tudat. A 
hétköznapok és az ünnepek ezek vetületei. 

Az erkölcsi szokásokról szóló adatok is hiá
nyosak, bemutatásuk kísérletszerű. A további 
gyűjtés eredményeként újabb összefüggések fel
tárására is sor kerülhet majd. 

A KÁL-VÖLGYI FALVAK LAKÓINAK 
VALLÁSI HOVATARTOZÁSA 

helység: 
év 

katolikus református evangélikus 
190026 193027 1900 1930 1900 1930 

Balatonhenye 272 296 299 254 90 67 
Kékkút 338 263 — — 6 1 
Kövágóörs 1191 1683 66 123 612 502 
Köveskál 466 525 440 357 66 49 
Mindszentkálla 849 901 7 5 18 2 
Monoszló 74 107 295 278 52 31 
Salföld 658 771 12 11 12 7 
Szentbékkálla 747 901 6 5 3 2 
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den kleineren oder größeren Gemeinschaften und zu 
Hause nach gut eingespielten Bräuchen. Außerdem 
meint man: "Wochentags ist auch die Arbeit ein Ge
bet". 

Die Feiertage untergliedern sich in Winter-, Früh
lings- und Sommerfeiertage. Hierbei besteht der grund
legendste Unterschied zwischen der Sittenordnung der 
Vertreter der katholischen und protestantischen Reli
gion. 

Die Sittenbräuche bildeten sich aufgrund der in der 
Bibel formulierten zehn Gebote heraus. Diese Regeln 
eignete sich die heranwachsende Generation ähnlich 
wie die religiösen Kenntnisse zu Hause im Familien
kreis und später in der Schule an. 

Das Verbot des Fluchens schützt auch vor der Trun
kenheit. Das Gebot der Ehrfurchtserweisung gilt den 
Jugendlichen, es schreibt in erster Linie das Verhalten 
gegenüber den Eltern vor, aber auch den alten Men
schen gebührt das Zuerstgrüßen und jegliche Hilfe, 
falls jemand ihrer bedarf. 

Der Mord und der Selbstmord lebt in den Menschen 
als etwas schicksalhaftes und unvermeidliches. Von 
einem Verleumder sagt man, daß er "mit dem Mund 
mordet". Die Verleumdung hält man für ein Sünde. 
Der katholische Priester rügt den sich darin Verge
henden im Rahmen der Beichte, das reformierte Pres-
byterium verbot die Teilnahme am Abendmahl. 

Von Diebstahl spricht man nicht viel, an einen Dieb 
aus dem Dorf erinnert man sich kaum. 

Gegen die Unzucht richten sich zwei Gebote, das 
neunte Gebot gilt den Männern. Es hat den Anschein, 
daß damals dem Manne bei der Einhaltung der geschle
chtlichen Regeln eine größere Verantwortung zukam. 
Die presbyterialen Protokolle aus dem 17.—18. Jahr
hundert bezeugen, daß die Vertreter beider Geschle
chter verurteilt wurden, die gegen das Gebot vers
tießen. Im 19.—20. Jahrhundert dagegen wurde der 
Mann fast völlig freigesprochen und nur die Frau 
bestraft. 

ILONA MADAR 

DATEN ZUR VERÄNDERUNG DER RELIGIÖSEN SITTEN UND 
BRÄUCHE UND DER MORAL IN DEN DÖRFERN DES KÁL-TALES 
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MOLNÁR AGNES 

A KÖZSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 
ÉS EZEK VÁLTOZÁSAI 
A KÁLI-MEDENCÉBEN 

A Káli-medence szántóföldi termelését az ön
ellátásra való berendezkedés jellemezte. A pa
raszti gazdaságok az állattartásból és a szőlő
művelésből jutottak többletjövedelemhez.1 Emlí
tésre méltó a gyümölcsértékesítés is. 

A kenyérgabonából az önellátás csak a vi
szonylagosan jobb termésadottságú Szentbékkál-
la, Mindszentkálla, Monoszló és Balatonhenye 
községek középbirtokos és ennél módosabb pa
rasztságára volt jellemző. A gyengébb adott
ságú Köveskál, Kövágóörs gabonája kevesebb 
volt, mint a fenti községeké. Nagyobb számban 
Szentbékkállán, Mindszentkállán és Kékkúton élt 
olyan napszámos- és cselédnépesség, akik bér
munkájukért kaptak gabonát, amelyet a Káli
medence községeiben és kisebb arányban So
mogy és Fejér megyékben vállaltak. 

A kerti vetemények közül kizárólag káposz
tából termeltek nagyobb eladható mennyiséget.2 

Ennek értékesítése is csak a Káli-medencén vagy 
csak igen szűk körzeten belül folyt. 

A szőlőn kívül a gyümölcsféléknek kedvezett 
még a Káli-medence napsütéses fekvése. 

A századforduló előtt, mikor még sem a tapol
cai polgárság, sem a balatoni üdülők nem igé
nyelték a gyümölcsöt, előfordult, hogy Pápára 
vitték értékesíteni, de legtöbbször pálinkának 
főzték ki vagy feletették az állatokkal. A bala
toni üdülőforgalom az 1920-30-as években len
dült fel. így találtak jó piacot a monoszlói és a 
henyei asszonyok a gyümölcsnek, zöldségnek. 
Akaiiba, Szepezdre, Zánkára vagy Kővágóörs, 
Révfülöp és Tapolca piacára vitték. Devecserből, 
Mencshelyről, Kapolcsról pedig eljöttek a Kál-
völgyi falvakba az asszonyok, megvettek egy-
egy fát, maguk leszedték és elvitték a termést. 
Előfordult, hogy a tyúkászok, meszesek és más 
vándorkereskedők is vittek egy-egy kocsinyi 
gyümölcsöt, miután árujuk elfogyott. Árujukat 
is cserélték gyümölcsért. 

A Káli-medence állattartása kiemelkedő volt. 
Az állatok közül a szarvasmarhákból tartottak 
legtöbbet, de ebből jelentős volt az értékesítés 
is. Hízó marhát főleg Monoszló, Szentbékkálla és 
Balatonhenye községekben tartottak. Dorog, 
Apáti, Füred, Sáska, Kerta községekből jöttek 
előbb felhajtó cenzárok3 házalni, majd a kupecok 
az állatokat felvásárolni. Ez az értékesítési mód 
kevésbé volt kedvelt, inkább a környék vásárain 
adták el az állatokat. 

A sáskaiak és kertaiak felüdítették, feljaví
tották a marhaállományt és külföldön értékesí
tették őket.4 Az első világháború után a monosz-

laiak az aszály utáni takarmányhiány miatt Sere
gélyesen (Fejér m.) teleltették állataikat, ahol az 
ottaniak hasznukért tartották őket.5 Előfordult, 
hogy Balatonhenyén is teleltettek. Jelentős volt 
az állati haszonvételekből származó jövedelem 
is a Káli-medence paraszti gazdaságaiban. Szer
vezett tejbegyűjtés már az 1930-as évektől volt, 
csaknem mindegyik községben. A begyűjtött te
jet legtöbbször Tapolcán dolgozták fel. Mind
szentkállán fölözőállomás működött. 

Ahogy a gyümölcsértékesítésnél láttuk a fen
tiekben, a tejhasznot és a tojást szintén a század
forduló után kezdték nagyobb arányban szállí
tani a Balaton partjára. Nyáron, mikor cezon 
volt, főleg Tapolcára és Révfülöpre jártak, mert 
a nyarallak jól megfizették őket, ősztől Kővágó
örsre, mivel itt alakult ki olyan polgári jellegű 
fogyasztóréteg, akik vásárlóik voltak. Mind
szentkálla és Balatonhenye mellett a szentbék-
kálliakra mondták, hogy sokat koíálkodtak. 

A fentiekben röviden ismertetett gazdálkodási 
rend általában családi munkaszervezeten belül 
folyt. Mindszentkállán kb. 10, Szentbékkállán 8, 
Balatonhenyén néhány föld nélküli család élt, de 
mindegyik Kál-völgyi faluban akadt bőségesen 
napszámos. Ezeket <i nagygazdacsaládok és a 
környék uradalmai, a puszták, szőlők bérlői al
kalmazták. Szentbékkállán és Mindszentkállán 
olyan bőségben volt napszámos, hogy a környék 
falvaiba is eljártak, míg a többi faluban csak a 
helyi gazdáknál dolgoztak, idegenbe nem men
tek. Ezek a falvak a Monostorapátiból, Henyé
ből, Kapolcsról, Díszeiből, Dörögről, Salföldről 
jött napszámosoknak is tudtak munkát adni. 
Köveskálra Sümegről, Csabrendekről, Istváni-
ból, Lesencefaluból jöttek hetenként. 

Elsősorban szőlőmunkára, de aratásra is sze
gődtek. A vincellérek a belső vidékről, Tapolcán 
belülről jöttek. Ott szőlő nem volt, nyáron el
jártak a Káli-medencébe, télen pedig erdőmun
kával foglalkoztak. A monostorapátiak, kapol-
csiak is azért jártak, mert ott nem volt munka, 
nem volt szőlő.6 

A napszámosokon kívül szakmányosok is vol
tak, akik pl. 50 1 borért és 5 q búzáért munkál
tak meg a 20-as években 3 hold szőlőt. A vincel
lérek rakománíöldet7 kaptak és állatot tarthat
tak munkájukért. 

Elsősorban a püspöki és egyházi birtokok, 
de a Szűcs, Lampert, Rononfeld (Káptalantóti), 
a Szlovák (Diszel) nevű bérlők által kezelt bir
tokok adtak munkát a vállalkozóknak. A 30-as 
években Balatonfüred, Paloznak, Szepezd, Csopak 
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vidékére jártak szüretelni a fent említett közsé
gekből. 

Rendszeresen visszatérő, szervezett munka
alkalom adódott a cséplőgépek mellett. Köves-
kálról Fájsz, Szentgál, Vöröstó, Barnag, Vámos, 
Óbudavár, öcs , Dorog, Diszel, Balatonhenye, 
Szentbekkálla, Mindszentkálla községekbe jártak 
masinálni. Egy géppel kb. 15 ember ment. Álta
lában több éven keresztül állandó helyekre tértek 
vissza. 

Szentbékkálláról is jártak Szentgálra, még 
Ercsibe is. Kékkúton nem volt felesleges cséplő
erő, inkább Ide jártak más falukból, főleg Szent
gálról, Nagyvázsonyból; Kővágóörsről Cuppon 
Sándor, Tomajról Tóth Károly, Oltáczi Balaton
rendesről. 

Amikor Köveskálon kicsépelték a gabonát, 
átmentek Balatonhenyere, mert ott később érett 
be a gabona. Így segítették ki egymást a külön
böző adottságú falvak a termelésben. 

Sajátos balatonhenyei kereseti forma volt a 
nyiroké. Mivel a Káli-medencében itt volt a leg
több, birkatartáshoz értő ember, a pásztorok 
feleségei összeálltak, és a környék birkáit meg
nyírták. Darabszám fizették őket. Ság, Hegy
magos, Raposka, Dörgicse, Dörögd és a Kál-völ-
gyi falvak mindig velük dolgoztattak. A gyap
jút eladták Tapolcán vagy helyben dolgozták fel. 

A legjelentősebb, de legkisebb réteget érintő 
kereseti forma a summásmunka volt. Főleg Szent
bekkálla és Mindszentkálla kis földü vagy föld 
nélküli lakossága járt el 1920 és 35 között, a he
lyi aratást megelőző időszakban. Elsősorban a 
fiatal, még nem házas egyének kereseti lehető
sége volt ez. Az É-i parton Balatonfüred, Akaii 

A CSÉPLŐ MUNKAERŐ MOZGÁSA 
A KÁLI-MEDENCÉBEN 
ÉS A KÁLI-MEDENCÉBÖL. 

(Pántlika-puszta), Keszthely (Új-major) és Ercsi, 
de zömében a Somogy megyei Siófok, (Új-major), 
Kiliti (Papkuta), Tab, Kötcse, Gamás, Lengyel
tóti, Buzsák, Somogyjád, Somogysárd földjein 
fordultak meg. 

A Kál-völgy és Somogy megye egyes részei 
között kialakult kapcsolatot a két terület táji 
munkamegosztásban elfoglalt helye tette lehe
tővé. Somogy megyében ,,a munkaviszonyok 
nem (voltak) kielégítőek, mert az intenzív gaz
dasági ütemhez . . . (nem volt) . . . elegendő mun
káskéz, amit a folyton tartó kivándorlás is fo-
koz(ott), (ti. a századfordulón). Nagyon elősegí
tette a munkáshiányt . . . az általánosnak mond
ható egy gyermek rendszer."8 

Akik munkát vállaltak, főleg Balatonhenyén, 
vagy Monoszlón, sokan ott örökösödtek meg, 
odarökönyödtek (ott telepedtek le), de csak csa
ládonként, csoportosan sohasem. 

Az eddigiekben azok a termelési és értékesíté
si, illetve szükségletkielégítési formák kerültek 
szóba, amelyek a Kál-völgyi falvakban a helyi 
adottságokra épültek. Jelentős azoknak a termé
keknek a köre, amelyekhez környezetükből ju
tottak hozzá az itteni emberek. Ezek közül a be
szerzési lehetőségek közül igen jelentős volt a 
Somogy megyével kialakult kapcsolat.9 Ennek 
több oka volt. „Az északi partnak 30 faluban 
szétosztott nagyobb számú lakosságára . . . keve
sebb föld jut(ott), mint a déli partnak 20 faluban 
megosztott kisebb számú lakosságára . . . a déli 
parton a latifundium, az északin a parasztbirtok 
sok."10 ,, . . . a déli parton abszolúte is és arány
lag is sokkal több a felszántott föld, mint az észa-
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kin." D-i part: az ossz terület 24,9% -a; É-i part: 
az ossz terület 17,9% -a." 

Az É-i parton ,, . . . a lakosság szaporodásá
val . . . a szőlőtermelés egyre nagyobb méreteket 
öltött, ezzel szemben a gabonahiány is mind érez
hetőbbé vált. Tehát a gazdasági élet árucserét kí
vánt, hogy a felesleges bor helyett gabonát sze
rezhessen be. Erre . . . önként kínálkozott a Fülö-
pi-rév, amely a gabonában gazdag Somogy me
gyével kötötte össze a terünket. A réven nagy 
forgalom indult meg, amely a Kál-völgy kijára
tában eső Kővágóörsöt fontos piaccá tette . . . 
Messze területekről jöttek a kővágóörsi piacra 
gabonáért".12 Érdekes, hogy napjainkban az em
lékezet szinte egyáltalán nem tartja számon ezt. 
Ez a gabonacsere a fentebb már említett közsé
gekben summásmunka béreként, de szervezettebb 
nagykereskedelem útján is realizálódott. 

A másik fontos kapcsolat Somogy megyével az 
állat-, elsősorban a marhakereskedelem területén 
volt. ,, . . . a déli szarvasmarha és sertés 50% -kai, 
ló 68% , juh 33% -kai van több, mint az északi 
parton . . . a déli part rétjei és legelői összesen át
lagban csak 2 1/2-szer (14% -kai) jobb minőségű
ek, mint az északiak . . . az állattenyésztés . . . a 
déli parton átlag 50% -kai nagyobb, mint az észa
ki parton".1 3 „Igen élénk fényt vet a somogyi 
marha keresettségére, hogy Somogyban a na
gyobb uradalmak nem tudják igásökör szükségle
tüket a vásáron beszerezni, hanem kénytelenek 
ezt Zala, Vas, Sopron, Veszprém vármegyében . . . 
beszerezni. Ennek oka, hogy Somogy Vármegyé
ből a tinókat tömegesen vásárolják és messze 
vidékre elszállítják . . ."'4 

így állt elő az a helyzet, hogy míg a Káli-me
dencéből Tab, Karád, Lengyeltóti, Kaposvár vásá
raira és Zamárdi, Balatonendréd, Kőröshegy, Lát-
rány, Lelle, Szőlősgyörök, Böhönye, Lad közsé
gekbe eljártak marháért, ugyanakkor Somogyból 
is eljártak Kővágóörs, Kapolcs, Gyulakeszi, Füred 
vásáraira marháért. Legtöbbször Tihanynál vagy 
Révfülöpnél keltek át komppal vagy hajóval, de 
volt, aki télen gyalog vagy fakutyával is megtet
te az utat. A marha mellett lovat és disznót is 
hoztak sok esetben. Ez az igen nagy arányú mar
hakereskedelem nem minden esetben az igaerő
szükségletet elégítette ki, ezt inkább helyi neve
lésből fedezték, hanem a kupeckodó gazdák ebből 
pénzeltek.15 

A mezőgazdasági munkavállaláson kívül — fő
leg a századforduló után — egyre több ipari jel
legű munkalehetőség adódott. Itt a vidék bányáit 
kell megemlíteni. Szentbékkálláról Badacsonyba, 
Badacsonytomajra, Halápra járt 3-4 fő 1945 előtt, 
1933 után, mikor a hegyes-tűi bazaltbányába jár
tak. Mindszentkálláról kb. 1930-tól Gulácsra 1-2 
ember, 1937-től a diszeli kőbányába, 1937—40 kö
zött egyesek Hegyes-tűre, mások a helyben meg
nyitott Lukács Géza-féle bazaltbányába jártak. Ez 
1940-ig üzemelt. 1947-től az ábrahámi kvarckőbá
nyába, 49-ben Csingerbe, 50 táján Padragra ke
rültek a mindszentkállaiak. Ide járnak napjaink
ban is. A kővágóörsi fehér és sóskövet nagy té
telben értékesítették 1935—40 között.16 1959, a 
téeszszervezések óta dolgoznak többen a bányák
ban. Az eddigi 5-6 fő kb. 10-15 főre nőtt pl. Mind-

szentkállán. Ma még a halimbai bauxit- és az úr-
kúti mangánbányába is járnak a Kál-völgyi köz
ségekből. 

A bányán kívül rövidebb ideig tartó, alkalmi 
jellegű munkalehetőségek is kínálkoztak. Az 
északi parton 1910-12-ben épült vasútvonalhoz 
Monoszlóról, Balatonhenyéről többen jártak. Kö-
veskálról 1928 körül a műút építésekor kubikos-
és kőtörő munkán volt 5-6 férfi. Dolgoztak Bada
csonyban a Kisfaludy-házhoz vivő úton is. 

Monoszlóról 1935 tájban a faluba vezető bekö
tő utat építették. Mindszentkállaiak is jártak ide, 
de csak az aratás utáni dologtalanabb időben. 

Kékkúton az 1914 körül épült savanyúvíz-pa-
lackozó (Kékkúti Gyógy- és Ásványvíz Forrás 
Vállalat) adott munkát. Kb. 1929-ig csak helyi 
munkásokat alkalmaztak, majd a bővítés után 
Szentbékkálláról 7-8 fő, Mindszentkálláról, Kö-
veskálról, Kővágóörsről jöttek munkások. Ezután 
már nem sokáig üzemelt. (Ezt az időt megelőzve 
gyakoribb volt a summásmunkára járás a fenti 
falvakból.) 

A fűzfői lőszer- és papírgyár 1927-ben épült. 
Ekkor több család Szentbékkálláról odaköltözött. 
Ugyaninnen 1930-40 között négyen-öten, Mind
szentkálláról ugyanennyien jár tak a gyárba. A 
tapolcai repülőtér építésén 1936—38 között több 
kékkúti földmunkás dolgozott. 

Jelentősebb háziipara a Káli-medence falvai
nak a századfordulótól napjainkig nem volt. A pa
raszti kenderfeldolgozás és -szövés Szentbékkál-
lán általában 1900-ig folyt. Kendert 1920-ig, egye
sek még a 30-as évekig termeltek, de már meg
szőni nem tudták. Az elkészített kenderfonalat 
takácshoz vitték szütettni (vagyis* megszőni). 
1902-ben Jankó János már azt írja, hogy: ,, . . . a 
legrégibb szövőszék, amelyet Kővágó-örsön ta
láltam . . . száz esztendős; a vásznat . . . vagy száz 
év óta czéhes takácsok szőtték. Itt ott ma is ter
melnek kendert, de felszőni takácsnak adják".17 

Szentbékkállán 1910-ig működött takács, majd 
Apátiba, Pulára, Csabrendekre vitték a kender
fonalat. Mindszentkálláról Káptalantótiba, Pad
ragra, Halimbára, Gyulakeszibe, Devecserbe, Ba
latonhenyéről Kapolcsba, Nagyvázsonyba jártak. 
(Mindszentkállán 1920-ban halt meg az utolsó, 
Böde nevű takács.) Kékkútról Nagyvázsonyba, 
Kővágóörsre, Monoszlóra mentek. Kővágóörsről 
Peterdre jár tak takácshoz. Gyapjút fonatni Mo
nostorapátiba, Magyar- és Németbólyra vitték. 

A helyi mészkövet felhasználó mészégetéssel 
Monoszlón a 20-as, 30-as években, Köveskálon a 
református templom építésének idején (1887), Ba-
latonhenyén szintén az előbbi időszakban többen 
megpróbálkoztak. Azonban a Káli-medence mész
égetése mindvégig helyi jellegű maradt.18 Ezek 
az égetések csak a saját falujukat vagy szűk kör
nyezetüket látták el mésszel időlegesen, 1—1 na
gyobb építkezés idejére. 

A fafeldolgozó háziipar is csak a saját és csalá
di szükségleteket elégítette ki. Karótaragók Mo
nostorapátiból és Tűrj érői jöttek. Vagy helyben 
faragták ki a karókat, vagy már készen hozták 
magukkal. A legtöbb faeszközt a bakonybéliek 
hozták, de a szentgáliak és a tapolcai kereskedők 
is kisebb arányban. Faluzva vagy a vásárokon 
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árulták a kaszanyelet, íagráblát, falapátot, favil-
lát, sráglát, vesszőseprőt. Főleg húsvét táján jöt
tek, de az év más szakában is. 

Teknővájó cigányok Henyében, de Apátiban is 
laktak. 

Erdei munkára az erdővel nem rendelkezők Ba-
latonhenyéről a csicsai püspökségi erdőbe jártak. 
Részibe — az ágfát felébe, a hasítottat tizedéért 
vagy az ún. csádéért (apró hulladék vagy lombfa) 
dolgoztak a falun belüli birtokosoknál is. 

Tapolca, Nagyvázsony és Kővágóörs voltak a 
vidék iparos központjai. A Kál-völgy falvaiban 
csak a mindennapi élethez és a gazdálkodáshoz 
legszükségesebb iparosok voltak. Kovács mind
egyik faluban volt, Kékkút kivételével, ahol egyes 
időszakokban nem dolgozott. Kékkútról Kővágó
örsre jártak ilyenkor. Bognár sem volt mindig 
Kékkúton és Mindszentkállán, i lyenkor Gyulake-
szibe mentek. 

MALMOK A KALI-MEDENCÉBEN ÉS KÖRNYÉKÉN 

Malom igen sok működött a Káli-medence kör
nyezetében, így válogathattak, hogy melyik mol
nárnál őrletnek. Mindszentkálláról Apátiba, Ka-
polcsra, Díszeibe, Hegyesdre, Szentbékkálláról is 
ezekbe a malmokba jártak . . . Köveskálon. három 
malom is működött. Györffyéké a monoszlói úton, 
a Dobogó patakon, az Àgas-berekben, a Burján-, 
a Demkó- és a Czotter-malom, amely 1923—24-
ben leégett. Ennek ellenére leggyakrabban az 
apáti vízre jártak a Serieller cseremalmába. Vagy 
a gazdák vitték le a gabonát cserélni, vagy a 
molnárkocsisok vitték el. Díszeiben volt a Hegyi
malom, de a tapolcai és a keszi Csigó-malom is 
ismert volt a köveskáliak között. Balatonhenyéről 
Kapolcsra a Medveczki- és Biró-malomba, az 
apáti Schiller-malomba, Nagyvázsonyba, Leány
faluba, Badacsonyba jártak. Monoszlóról Kapolcs, 
Apáti, Keszi volt az örletési hely. Jankó János ír
ja, hogy ,.Szélmalom a Balaton 50 falujában egy 
sincs; A Balaton tágabb értelemben vett környé
kén is csak egy áll még Monoszlón — hírmondó
nak." (Ti. 1900 táján, amikor könyvét megírta a 
Balaton-mellékről.)19 Kékkútról a diszeli Herceg
malom volt a leglátogatottabb, és Ábrahám, Gyu-
lakeszi. 

Építéshez értő ember mindegyik Kál-völgyi fa
luban volt, de kőműves csak Szentbékkállán és 
Kővágóörsön. Mindszentkállára Szentbékkálláról 
Marton építészt, Köveskálról Káptalantótiból hív
tak mestert, Köveskálra Szentbékkálláról, Kővá

góörsről; Monoszlóra Nagyvázsonyból és a fenti 
községekből; Kékkútra Káptalantótiból, Ábra
hámból. 1911—12 körül Balatonhenyén olasz kő
művesek építették a templomot, de áthívták őket 
a monoszlói templomhoz is. A faluban több házat 
is építettek. Köveskálon még ma is látszik kezük 
nyoma. A tanács mai épületét és több boltozatos 
istállóépületet emeltek, Nagy Ferenc füredi épí
tőmester hozatta őket, mivel a környék mesterei 
nem mertek a templom építéséhez hozzáfogni. 

Ácsok Tapolcán, Nagyvázsonyban, Badacsony
ban voltak. 

A Kál-völgyi falvakban a tapolcai, a sümegi, a 
kapolcsi, a leányfalui (Nemesleányfalu), a nagy
vázsonyi és városlődi fazekasok termékeit vásá
rolták az emlékezettel felmérhető időhatáron be
lül. (Tapolcán Patonai, Kapolcson Juhász Elek 
voltak azok a mesterek, akik kb. 1910-ig dolgoz
tak, és nevükre még ma is emlékeznek.) 

Mindszentkállán a vasi és a tüskevári fazeka
sokról is említést tettek (1900-ban Sümegen 72, 
Tapolcán 29 fazekas volt).20 A különböző műhe
lyekben készült termékek között ma már nem 
tudnak az adatközlők különbséget tenni, az egyes 
központok sajátos termékeire, azok külső jellem
zőire nem emlékeznek. Egyedül a tapolcai Pato
nai mesterről mondták el, hogy ő kályhákat is 
készített. (Jankó János megjegyzi, hogy a Bala
ton-mellék kályhái Sümegről és Kapolcsról valók 
általában.)21 

A házaló árusítás nem volt jellemző értékesíté
si forma, inkább a vásárokban vettek cserepet. 
Érdekesség, hogy Kékkút határában olyan sikáló-
földet22 (talán valamilyen földfestéket) lehetett 
találni, amelyet a környék fazekasai hordtak 
innen. 

Apróbb használati tárgyak eladásával, a ház 
körüli melléktermékek és hulladékok felvásárlá
sával, javításokkal, termékvásárlással foglalkoz
tak a vándoriparosok és vándorkereskedők. 

Eladással foglalkoztak az ún. ruhaneműt, textil
árut kínáló erdéliek.u Ún. fehéredényt, gránithoz 
hasonlítható termékeket is árultak, a zománcos 
edényt pedig legtöbbször tollért cserélték. A pap
rikás, borsos kb. 1914-ig járt Kapolcs felől. Egye
sek még a bosnyák késések alakjára is emlékez
tek. 

Tojást, néha baromfit vásároltak a tyukászok. 
Kb. 1920-ig járták a Káli-medencét. Nyirádról és 
Mindszentkálláról jöttek, Veszprémbe, Fehérvár
ra, Hajmáskérre (a katonaságnak) szállítottak. Az 
első világháború előtt még voltak olyan hienc ke
reskedők, akik az itteni tojást egész Bécsig elvit
ték. Az első világháború előtt voltak a gyolcsos-
tótok is. A rongyosok, vasasok hulladékot szed
tek vagy cseréltek. A tollas megvette a halotti 
tollat is. 

Javító-, szolgáltatómunkát végeztek a dróto
sok: Trencsénből, Zemplénből és legutóbb Öcsről 
jöttek. Az üveges tapolcai volt. A drótosok árul
ták az ún. tótkési vagy kusztorát, de az őri bicska 
sem volt ismeretlen ezen a tájon.24 A köszörűsök 
Zalaszentgrót, Öhíd és Rezi vidékéről, valamint 
Toponárról jöttek. 

Mikor helyi mészégetés nem folyt a Kál-völgyi 
falvakban, akkor Városlöd, öskü , Várpalota, Pe-
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remarton, Sümeg és Tapolca környéki meszesek 
járták a falukat. 

A sonkolyosok, miskárolók, bordások, gyógy-
füárusok alakjai ismeretlenek a Kál-völgy falvai
ban. 

A kőépítkezés háttérbe szorulása után a rapos-
kai és a szentbékkállai téglagyár termékeit vásá
rolták. Ez a gyár először a püspökségé volt, majd 
többen is bérelték. Az első világháború után 
megszűnt. Itt cserepet és flasztert is árusítottak. 
A gyár ellátta áruval környékét. Megszűnése 
után Tapolcáról, Badacsonyból pótolták a hiányt. 
Cserepet Köveskálról, Révfülöpről, Devecserből 
kereskedőktől hozattak. Kővágóörsön cementcse
répgyártás is folyt. Kedvelt volt tartósságáért ez 
a termék. 

Különböző betonárukat, kútkávákat, itatóvá-
lyukat, kereszteket, sírköveket készítettek a ce
mentesek. Tapolcán Caligaró, Díszeiben Pimper, 
Keszthelyen Polácsek, Köveskálon Bánó, Kővágó
örsön Kiss Ignác foglalkozott a századforduló 
után ilyen iparral. A készítő mester nevét leg
többször a kútkávákon megtalálhatjuk, ez alap
ján feltérképezhető, hogy melyik mester mely fa
lukban milyen időhatáron belül dolgozott. 

Deszkát a diszeli, tapolcai, nagyvázsonyi desz
kametszőben fűrészeltettek. (Ezek is a víz mellé, 
ún. sédekre települtek, mint a vízimalmok.) 

Épületfát nyugat-magyarországi fuvarosok is 
szállítottak.25 Kőfaragó Badacsonyban, Bada
csonytomajba és Tapolcán volt. 

A vásárok voltak a paraszti árucsere központ
jai. A Káli-medence községei közül Szentbékkál-
la, Köveskál és Kővágóörs rendelkezett vásárok
kal.25 A legnagyobb Köveskál vására volt.27 Ez 
volt a leglátogatottabb vásár a tapolcai után. A 
húsvét utáni kedden tartott vásáron a hizlalásra 
szánt malacot adták-vették. Az áldozói vásáron a 
marhaeladás volt a fő, míg a lajosi vásáron a hí
zó disznót és libát vették. Kővágóörs vására in
kább a Balaton túlsó partja felől jött termékeket 
vette fel. Fő áruja a gabona volt. Itt József-nap
kor és Lajos-nap utáni hétfőn és Imre hercegkor 
volt vásár. Ez utóbbi az ún. káposztavásár. Ekkor 
lehetett szőlőoltványt is venni, amit a mindszent-
kállaiak termeltek. 

Szentbékkállán egyházi vásár volt. A vásár jö
vedelme az egyházé lett már a XIX. sz. közepén, 
amint ezt leírja a szentbékkállai História Do-
mus.28 A fentieken kívül Gyulakesziben Kisasz-
szonykor és Szent Mihálykor; Káptalantótiban 
József-napkor volt vásár; Nagyvázsony, Antalfa, 
Zánka, Tapolca, Füred vásárai is látogatottak 
voltak. 

VÁSÁROK A KALI-MEDENCÉBEN ÉS KÖRNYÉKÉN 

Nemcsak állatvásár volt ezekben a városok
ban, hanem kirakodó- és zsidvásár is. Itt minden
féle iparost meg lehetett találni. A íöstősök Pápá
ról, Sümegről, Tapolcáról; a köteles (Zöld nevű), 
bádogos, kádár, Tapolcáról; a csizmadiák Nagy-
vázsonyból; ruhaneműs, lószerszámos, késes, 
(Faltányi késes), a bábos kb. 1920-ig Búzás Bá
lint, majd egy Nemes nevű lett, mindkettő Ta
polcán lakott. 

A fontosabb jelentőségű kapcsolatok mellett 
van még néhány, amelyek nem a gazdasági élet
tel kapcsolatosak. 

A köszöntőlegények, akik betlehemeztek, kore-
domoztak, háromkirályoztak, általában katolikus 
vallásúak voltak, de fogadták őket a református 
családok is. Köveskálról elmentek Mindszentkál-
lára, de Nyirád, Dörögd, Kapolcs adott köszöntő
ket még. 

A leglátogatottabb búcsújáró helyek Sümeg és 
Keszthely voltak, de az idősebbek még Andocsot 
és Csatkát is felkeresték. 

A summásmunka helyett inkább a szolgálást 
választották a hajadon lányok. Kb. az első világ
háború után nőtt meg a számuk. Előfordult, hogy 
1927-ben 10-15 köveskáli, 1940-ben 13 szentbék
kállai lány szolgált egyszerre Pesten. Ezenkívül 
Füreden, Tapolcán, Fehérvárott , Pécsett, Keszt
helyen és Kaposvárott dolgoztak. Módosabb, több 
hold földdel rendelkező szülők lányai is eljártak 
dolgozni. 

A kivándorlás Amerikába igen kis mértékű 
volt a Kál-völgyi falvakból. 

Felsőbb iskoláikat Pápán a tanítóképzőben, Ta
polcán, Nagykőrösön a Református Gimnázium
ban és Kővágóörs gimnáziumában végezték. 

A Káli-medence közigazgatási központja,29 köz
ponti fekvése miatt, Köveskál és Kővágóörs volt. 
Itt volt a legtöbb esetben orvos és patika is. 

A fentiekben nem került szó a vidék házassági 
kapcsolatairól, a borkereskedelemről és a csere
gyerekrendszerről, mivel ez más kutatók felada
tai közé tartozott. 
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JEGYZETEK 

1. A gazdálkodás részletesebb tanulmányozásával mun
kaközösségünkben Selmeczi Kovács Attila foglalko
zott, míg a szőlőműveléssel Csorna Zsigmond. 

2. A kerti veteményekkel és a káposztáskertben folyó 
munkával szintén Csorna Zsigmond foglalkozott, 
ezért nem részletezem tovább ezt a kérdést. 

3. Cenzároknak nevezték azokat, akik felkeresték, fel
hajtották a kereskedők számára az állatokat. 

4. Felüdítésen az állatok jobb minőségű takarmánnyal 
való minőségi feljavítását kell érteni. Elsősorban 
kiöregedett igásökröket, hízó marhákat adtak el a 
kálvölgyiek. 

5. Hasznon elsősorban a tejhasznot, az állatok trágyá
ját és a tavaszi munkákhoz igénybe vehető igaerőt 
kell érteni. Azt, hogy az állatok szaporulata kit ille
tett (a tulajdonost vagy a teleltető gazdát), nem si
került kideríteni. 

6. Monostorapáti igen kedvezőtlen fekvésű község. 
Szántói nagy részét erdő fedte, ezért szorultak az it
teniek fokozottabban napszámosmunkára. 

7. A rakományföld különálló veteményeknek és kapá
soknak való föld volt. 

8. CSÁNKI Dezső: Somogy vármegye. Bp., é.n. 312. 
9. A környező többi megyével is kialakult hasonló 

fontosságú kapcsolatrendszere a vidéknek, Somogy 
megyével azért foglalkozom részletesebben, mert 
ennek a megyének kutatása fokozottabban érdekel. 

10. JANKÓ János: A Balaton-melléki lakosság népraj
za. Bp., 1902. 30., 312. 

11. JANKÓ János: í. m. 241. 
12. BARCSAI Tibor: Kövágóörs és környéke. Szeged, 

1939. 21. 
13. JANKÓ János: i. m. 290. 
14. CSÁNKI Dezső: i. m. 314. 
15. A korábbiakban már szóba került a Káli-medence 

állattenyésztése. Gyűjtésemből azonban nem derült 
ki, hogy milyen arányú volt a helyi nevelésű és a 
más vidékről hozott állatok aránya a Káli-medence 

Der Verfasser beschäftigt eich in seinem Artikel vor 
allem mit den ökonomischen Verbindungen, die sich im 
Káli-Tal entwickelt haben. Sein Ziel war, wie sich der 
Bedarf und die Erzeugung entwickelt hat. Ausserdem 

községeiben. Idegenből nagyobb arányban növen
dék állatokat hoztak. 

16. A kőfejtéssel és kőbányászattal részletesebben Hála 
József foglalkozik a Káli-medencében. 

17. JANKÓ János: i. m. 231. 
18. Ennek oka azt volt, hogy a helyi mészkő minősége 

nem teszi lehetővé a jó minőségű mész égetését. 
19. Erről a malomról 1910-ben dr. Sebestyén Gyula ké

szített fotót. In: LAMBRECHT Kálmán: Magyar szél
malmok. Ethn., 1911. 89. 

20. KERECSÉNYI Edit: Adatok a Zala megyei íazekas-
ság történetéhez. In: Kutatások a gazdasági és társa
dalmi élet szolgálatában. Szekszárd, 1975. 79—80. 

21. JANKÓ János: i. m. 210. 
22. Ezt a sikálóföldet a helybeliek a földes padló felke

nésére, felsimítására használták. 
23. Nem lehet határozottan kideríteni, ezzel a névvel 

ténylegesen Erdélyből jött embereket neveztek meg, 
vagy pedig a Somogy megyében élő erdélyi szárma
zású kereskedő cigányokról van szó, akik erre a vi
dékre is eljutottak. 

24. A mai Burgenland, az egykori Alsó- és Felső-Örség 
területén készített késeket a Káli-medencébe is el
juttatták. Csorna Zsigmond szóbeli közlése. 

25. Szintén Csorna Zsigmondtól átvett adat. 
26. A vásárjoggal Gerencsér József foglalkozott munka

közösségünkben. 
27. A Tapolca alatti körzetnek Kővágóörs volt a vásár

központja. 
28. A szentbékkállai vásár „tulajdonosa" a katolikus 

egyház volt. A sátorhelypénz és a bormérésből szár
mazó jövedelem (a községgel megosztozva) az egy
házat illette. 

29. Két jegyzőségi körzet volt a Káli-medencében. Kő-
vágóörshöz Kékkút, Salföld, Balatonrendes, Révfü
löp és Balatonszepezd tartozott, míg Köveskálhoz 
Szentbékkálla, Mindszentkálla, Balatonhenye és Mo-
noszló. 

zeigt er es, wie sich der Warenwechsel auch in den be
nachbarten Dörfern verbreitet hat, und damit wurde die 
Geläufigkeit gesichert. 

AGNES MOLNÁR 

DIE VERBINDUNGEN UND DIE VERÄNDERUNGEN ZWISCHEN DEN 
DÖRFERN IM KÁLI-TAL 
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SÔFALVINË TAMÁS MARTA 

A KONYHAKERTI NÖVÉNYTERMESZTÉS 
SZOKÁSAI ÉS HIEDELMEI 

A KÁLI-MEDENCÉBEN 

Minden parasztcsaládnál megvolt a munkameg
osztás formája. A Káli-medence községeiben is 
jól megfigyelhető ez. Nagyon jól elválasztódnak 
egymástól a férfi- és a női munkák. Hogy mi 
volt a férfi- és női munka egy családban, azt ter
mészetesen befolyásolta a család nemek szerinti 
megoszlása is. Azonban voltak olyan munkák 
is, amelyeket kizárólag nők végeztek. Többek 
között a főzés. Nagyon sok férfi a mai napig sincs 
tisztában a főzés tudományának alapvető dolgai
val sem. 

A konyhakert i veteményezés is a gazdasszony 
feladata volt. Talán a legfontosabb munka volt 
ez. Ugyanis itt termelte és termeli meg ma is a 
háziasszony a főzéshez szükséges alapanyag nagy 
részét. 

Ehhez a munkához már az előző évben fel kel
lett készülni. A legtöbben nem vásárolták a ma
gokat, hanem maguk termelték. Jobban bíztak és 
bíznak ma is az ilyen magok csíraképességében. 
Másrészt szégyennek tartották volna, ha nem 
tudnak gondoskodni saját kertjükből a követ
kező évi magokról. Mindenkinek kellett, hogy 
legyen maga által termelt evetnyivalójja. 

A Káli-medence nyolc községe közül Mind-
szentkálla, Szentbékkálla, Salföld és Kékkút szín
tiszta katolikus, Balatonhenye, Monoszló refor
mátus, Kővágóörs és Köveskál pedig vegyes val
lású község volt még a század elején. Monoszlón, 
amely valamikor tiszta református község volt, 
ma így oszlik meg a lélekszám Szilassy Kálmán 
lelkész adatai szerint: 115 református, 61 katoli
kus, 16 evangélikus, 6 nazarénus, 2 felekezeten 
kívüli. 

Érdekes dolgot figyelhetünk meg a községek 
hiedelmeiben is. A katolikus községek lakói kö
zött a mai napig is jobban élnek a növényter
mesztéshez kapcsolódó szokások és hiedelmek, 
mint református lakóknál. Ez persze nem azt je
lenti, hogy a reformátusok nem figyelték meg az 
időjárás változásait és nem alkalmazták az ősök
től tanult veteményezési szokásokat. 

A veteményeskert munkáit négy csoportba 
oszthatnánk fel: 1. a talaj előkészítése és az eh
hez kapcsolódó szokások; 2. a veteményezés a 
hozzá kapcsolódó szokásokkal; 3. a növények 
ápolása és ehhez kapcsolódó szokások; 4. beta
karítás és hozzá kapcsolódó szokások. 

A konyhakertet — ha mód volt rá — minden 
második tavasszal megtrágyázták és trágyázzák 
ma is. Arra nagyon figyeltek minden községben, 
hogy újholdkor ne vigyenek ki trágyát a kert

be — a mezőre sem —, mert akkor a férgek tönk
reteszik, és nem lesz benne erő. 

Már kertásás közben kiválasztotta a gazdasz-
szony a legjobb helyet, és ide ültette a káposzta
magot, Gergő- vagy József-napkor, március 12. 
illetve március 19-én. Ez széltől védett, napfé
nyes hely volt. A talaj itt volt a legjobb minő
ségű. Ezután jött a többi palántamag. Ezeket régi 
rossz edényekbe ültették, a lakás ablakaiba he
lyezték. Itt az üvegen keresztül sütötte a nap, 
minden nap megöntözték. Majd amikor eljött a 
kipalántázás ideje, kiültették, vagy ahogy Szent-
békkállán mondták, kipikérozták. 

A földet az edényekbe a rétről hozták. A pu-
coktúrásokat — vakondtúrásokat — szedték fel, 
mert ez jó föld volt. Akadt olyan is, aki az erdő
be ment el jó földért, ugyanis ebben fejlődik iga
zán szép palánta. Ez a föld tápanyagban sokkal 
gazdagabb, mint a kertben található. 

A paprikamagot március utoljában ültették el, 
majd kb. egy héttel később a paradicsommagot, 
mivel az sokkal gyorsabban nő, mint a paprika. 

A háznál levő kertek sokszor kinyúltak a me
ző szélére. így bizony gyakran előfordult, hogy 
a vadak kárt tettek benne. Ez ellen is próbáltak 
védekezni: az úrnapi sátorból ágat vettek ki, azt 
hazavitték és kitűzték a föld végébe. Így nem ér
te kár a földet, az Isten áldása megsegítette a vé
leményt, ami a kertben volt. 

Ha jó nagy volt a veteményeskert , akkor ku
koricát is vetet tek bele. Ezt április 24-e és má
jus 10-e között rakták el. Ez a férfiak dolga volt. 
Az adatközlők közül többen elmondták Szent-
békkállán, Mindszentkállán, hogy ilyenkor haj
nalban a férj kiment és megkerül te a földet. 
Mindszentkállán volt olyan férfi is, aki mezít
láb, bő gatyáját leeresztve tette meg ezt az utat 
a földje körül. Valamit mondott is ilyenkor, de 
ezt az adatközlők nem tudták. így a vakond és a 
vaddisznó nem túrta ki a kukoricát. 

Ha elvetették a kukoricát, akkor a föld színé
re elszórtak néhány marokkal, hogy az ürgék azt 
egyék és ne a földben lévőt. Volt, aki a vetés vé
geztével egy csutát négy felé tört, és ahová a ku
korica került, a négy sarokra letűzte és azt mon
dogatta: ,,Ide gyertek! Itt egyetek!" 

A kukoricaültetés közben — általában az ül
tetés közben — nem volt szabad beszélni, mert 
akkor férges lett a vetemény. 

Általában a kert két végébe krumplit raktak. 
Az egyik krumpliba takarmánytököt, a másikba 
spárgatököt raktak kösztesként. Messze kellett 
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egymástól ültetni a kétfajta tököt, mert ha közel 
volt, könnyen elfajult. 

A kertbe krumplit csak annyit raktak, hogy 
nyáron legyen a főzéshez, ha már elfogyott a ré
gi. A többit ki, a mezőre rakták. 

Hóolvadás után, ha a föld már jól kiszáradt, 
lehetett kezdeni a veteményezést. Vöröshagyma, 
fokhagyma — őszi és tavaszi is volt — petrezse
lyem, sárgarépa, cukorborsó, bab . . . stb. 

A krumplit általában áprilisban Gyula heté
ben rakták. Ha végeztek a rakásával — ami ka
pával történt, vagyis a férfiak készítették a lyu
kakat, a nők pedig beletették a burgonyát csírá
val felfelé és rákotorták a földet, egy kicsit meg
taposva —, a gyerekek meghemperegtek a föld 
szélén, hogy jó termés legyen. 

A holdnak nagy szerepe volt az ületetések ide
jének kiválasztásában. Mindig figyeltek arra, 
hogy ujján ne kerüljön a földbe semmi, mert ak
kor a féreg elrágta. Egyébként ezt az állattartás
nál is betartották. Újholdkor soha nem ültettek 
meg baromfit, de ilyenkor új munkába sem kezd
tek bele. Március, április és május hónapokban 
a Rák és Skorpió jegyében nem ültettek, mert ak
kor elrágta valami a kibújt növény gyökerét. 
Ugyanezekben a hónapokban Iker és Bika jegyé
ben ültettek, mivel ilyenkor szép nagyok és 
egészségesek lettek. A Vízöntő jegyében már 
megoszlottak a tapasztalatok. Szentbékkállán 
nem ültettek, mert azt tartották, hogy ilyenkor 
megjön a nagy eső, és a földben levő mag elrot
had. Kékkúton viszont elültették a magokat, mert 
az esős időben könnyen kicsíráztak, és hamarabb 
előbújtak a földből. Mérleg jegyében is szeret
tek ültetni, mert szépek és súlyosak lettek a nö
vények. 

Hétfőn, kedden szerettek ültetni, mert akkor 
bőven volt ideje a növénynek a kikelésre. Fekete 
héten — húsvét előtt három héttel — nem ültet
tek, mert akkor vagy ki sem kelt, vagy ha ki is 
kelt, elpusztította valami. A legjobb volt nagy
héten ültetni, mert ilyenkor nagy termés lett. 

Az 1927-es naptár szerint a sárgarépát a kö
vetkező napon ültették. Március végén volt jó ül
tetni, mert így hamar lett sárgarépa. így a követ
kező nap felelt meg: 1927-ben március utolsó he
te fekete hét volt, tehát akkor nem lehetett. Így 
ebben az évben a sárgarépa ültetésének egyedül 
március 21-e felelt meg. Ez a Mérleg jegye volt. 

A kártevők ellen nem nagyon tudtak védekez
ni. Ha elpusztult a növény és még lehetett, ül
tettek helyette másikat. Később, amikor már tud
tak venni növényvédő szereket, akkor természe
tesen azzal próbáltak védekezni. 

Van azonban még ma is olyan asszony, aki nem 
szívesen használ vegyszert, inkább kézzel leszedi 
a burgonyabogarat a növényről és összetapossa. 
Ha kell, akár naponta kijár és összegyűjti ezeket, 
de nem szereti, ha a burgonyán érezni lehet a 
vegyszer ízét. 

Arra nagyon odafigyelt a veteményező asz-
szony, hogy a növények ne kerüljenek ugyan
arra a helyre a következő évben. Minden nö
vénynek más a gyökere, ezért a talaj más-más 
rétegéből szívja a táplálékot. Ezért állandóan vál
togatták az egyes növényeket. 

Az egész tavaszi munka megkezdése előtt el

mentek a templomba és imádkoztak a jó ter
mésért a katolikusoknál. Ugyanitt, ha nehezen 
jött meg az eső tavasszal, szintén imádkoztak. 
A pap is imádkozott a mise után a katoliku
soknál. 

Monoszlón a tavaszi munkák megkezdése előtt, 
mielőtt a mezőre mentek volna az emberek, be
mentek a templomba a reggeli könyörgésre. Itt 
reformátusok éltek. A kapákat és a kaszákat a 
templom oldalához állították. Ebben a református 
községben és a többiben is, nemcsak a katoliku
soknál, a veteményezés után esőért és jó ter
mésért könyörögtek. Ha szárazság volt, újra 
imádkoztak. 

Tehát a tavaszi munkát sem a katolikusok, sem 
a reformátusok nem kezdték meg anélkül, hogy 
ne imádkoztak volna. Minden munkát, így az ül
tetést is az ,,Uram Jézus segíts meg!" fohásszal 
kezdtek. 

Az aprómagvakat — petrezselyem, sárgaré
pa — mindig hétfőn egy és hét óra között vetet
ték, mert akkor egy gyökere lett, és az szép hosz-
szú, egészséges volt. 

A káposztapalántát akkor ültették szét, ha már 
jó erősek voltak a palánták. Ehhez külön szer
tartás fűződött. Káposztapalánta minden háznál 
nagyon sok volt. Nemcsak a kertekbe ültettek, 
hanem a káposztáskertekbe is. Majdnem minden 
családnak volt a falu végén egy kis földdarabja, 
ahová régebben csak káposztát ültettek. Innen 
az elnevezés: kábosztáskert. Ma már egyre keve
sebben művelik meg ezt a területet és nem ká
posztát ültetnek bele, hanem burgonyát, uborkát, 
paprikát. 

A káposztaültetéskor, amikor már minden pa
lántát ledugtak — volt, aki ültetőfát használt, 
volt, aki a mutató- és középső ujjával csinált 
lyukat a palántának —, a legnagyobb fenekű 
asszony kiment a káposztasor végére és meg-
tottyóta magát; vagyis a fenekét ütögetve le
guggolt, miközben ezt mondta: „Ekkorára nyőj-
jetek!" 

Volt, aki a következő verset mondta, miköz
ben megtottyóta magát: 

,,Se ne ájjatok, 
se ne üj jetek, 
hanem ekkorára nyőjjetek!" 

Az uborka ültetésének módja szinte falvanként 
változik. Kékkúton mindig május 5. és 10. — 100. 
nap — között ültették és ültetik ma is az uborka
magot. Szentbékkállán az uborka végéhez — még 
ma is — paradicsompalántákat ültetnek, mert 
akkor nem lesz keserű az uborka. Pénteken nem 
ültettek uborkát, mert akkor keserű lett. Ezt is 
ugyanebben a faluban. A péntek nem hoz szeren
csét semmiféle munkában. Tehát, ha tehették, 
akkor kerülték a pénteki új munkakezdést is. 
Szintén szentbékkálliak szerint a déli harangszó
kor kell ültetni, mert akkor bőtermő lesz. Akad, 
aki a 100. napra — május 10. — esküszik ugyan
ebben a faluban, mert akkor százat hoz egyszer
re. Sőt, van, aki hétfőn napíőkötte előtt ülteti, 
és így nem lesz keserű. 

Balatonhenyén egy adatközlő, Mátyás Károly-
né május 10-én, a kapolcsi vásár napján ültette 
el mindig az uborkát, mert akkor bőtermő lett. 
Mindegy volt, ha esett, ha fújt, az uborkát akkor 
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is elültette. Így kétszeresen is bebiztosította ma
gát a jó termés felől. Ugyanis ez volt a 100. nap, 
és a vásárba menők hosszú sorával megegyezett 
a termés bősége is. 

Szent György-napkor is ültettek uborkát a déli 
órákban, és ekkor palántázták ki a paprikát és 
a paradicsomot is, mert akkor bő termés lett raj
ta. Ha Szent György napja vasárnapra esett, ak
kor előző nap az uborkaültetéshez mindent elő
készítettek, mivel vasárnap nem dolgozott a 
gazdasszony. Ha a templomból hazament, gyor
san elültette az uborkamagot. 

Ha az uborkának hét levele lett, akkor kihe
rélték. Vagyis a közepét lecsípték, és ezt a ke-
resztútra dobták, hogy az uborka bőtermő legyen 
és jól fusson el. 

A gazdasszony az uborka első termését — bár
milyen kevés is volt az — zsákban húzta fel a 
kertből, hogy nagyon sok teremjen rajta. Köz
ben azt mondogatta: 

„Annyi legyen hogy ne birgyam, 
Menyem lányom idehijjam!" 

Ha nem volt menye és lánya, akkor a követ
kezőt mondta: 

„Annyi legyen hogy ne birgyam, 
Szomszédasszont idehijjam!" 

Figyelemre méltó adat az is például, hogy az 
első gyümölccsel ellentétben, a veteményeskert 
terméseiből nem adtak senkinek, mert akkor el
vitte a termést és nem lett több. Ha viszont a csa
lád fogyasztotta el, akkor bő termés ígérkezett. 
A gyümölcsfa első terméséből viszont akit csak 
tudtak, megkínáltak, mert akkor bőtermő lett 
a fa. 

A tök a burgonya ültetésekor került a földbe. 
Általában minden községben csütörtökön ültet
ték, mert ennek a napnak a nevében benne van 
a tök, és így biztosan jó termő lett. Szentbékkál-
lán a következőképpen ültették el a tököt. Min
dig futva rakták, hogy jó futó legyen. Amikor 
kiértek a sorban, leültek, a fenekükre ütöttek, és 
azt mondták: „Ekkorára nyőjjetek!" 

Az egyik mindszentkálli adatközlő szerint a 
tök akkor lesz bőtermő, ha férfi rakja. Ezért ná
luk mindig az apja, később, mikor férjhez ment, 
a férje rakta. Természetesen ő is csütörtökön. 
A csizmája sarkával benyomta a földet, és abba 
rakta bele a magot, majd kis földet kotort rá a 
lábával, és újra rálépett. Közben ezt mondogatta: 

„Raklak tököm csütörtökön, 
Kejj ki tököm csütörtökön, 
Nyöjj meg tököm csütörtökön!" 

Minden mozzanatra jutott egy-egy verssor, 
és ezt minden bokornál elmondta. 

Ma már a férje nem él és férfi tagja nincs a 
családnak Mindszentkállán. így maga rakja el 
a tököt, de a verset ugyanúgy elmondja hozzá, 
mint valamikor édesapja és férje tette. 

Tököt kint a mezőn is ültettek és ültetnek ma 
is a krumpli közé. Amikor befejezik az ültetést, 
a gazda kiállt a föld szélére, széjjeltárta karjait 
és ezt mondta: 

,,A tökömnek a szára 
Fusson szét a határba. 
Termése is jó sok legyen, 
Egy vékánál nagyobb legyen!" 

A babot a gyepű — a kertet körbekerí tő tüs

kés ágak — mellé ültették, arra nyugodtan fel
futhatott. Ezt szívesen beáztatták, hogy hamarabb 
kikeljen. Ha volt a kertben kukorica, akkor 
amellé is ültettek babot, nem kellett kikarózni, 
futhatott a kukoricára. 

Sok családnak a kertje igen kicsi volt, és ez 
nem volt elég arra, hogy a konyhára való egész 
évi alapanyagot megtermelje. I lyenkor a mezőn 
is veteményeztek. A kertbe mindenből csak any-
nyit rakott a gazdasszony, hogy nyáron legyen 
honnan bevinni, ha gyorsan kell. A többit a me
zőre. Ezeket is ugyanazon a napon, mint a bent-
levőket. 

Aztán ahogy nőttek a növények, sorban min
dent kapálni lehetett. Ha nem akarta, hogy a 
szomszédok kiszólják, akkor bizony többször is 
meg kellett kapálnia, hogy szép tiszta legyen a 
vetemény. 

Egyre szebb lett a kert, lassan beérett az első 
termés. Igazán szemet gyönyörködtető látvány, 
ahogy a növények katonás rendben állnak a kert
ben, és virágaik körül csak úgy zsonganak a mé
hek és a darazsak. Nem csoda, ha a gyermek
játékokba, mondókákba és népdalokba is bele
kerültek a veteményeskert növényei és. termései. 
Szívesen megénekli a nép, hiszen közvetlenül 
hozzákapcsolódik életükhöz, munkájukhoz. A 
gyermekeknek pedig mindig volt és van ma is 
egy kis sarok a kertben, ahol édesanyjuk, nagy
anyjuk irányítása mellett ők is elültetik és gon
dozzák életük első növényeit, hogy majd mire 
felnőnek, észrevétlenül elsajátítsák a konyhaker
ti növények vetési idejét és a hozzá kapcsolódó 
szokásokat. 

A gyermekjátékok közül mindjárt a zöldág
járás kapcsolódik szorosan a tavaszi megújulás
hoz. A Káli-medence szinte központja a zöldág
járásnak. Húsvéthétfőn délután játszották a lá
nyok ezt a tavaszköszöntőt. Akkorra kinyílt a 
koronavirág. Ezt a hosszú szárú, több apró ha-
rangocskát himbáló növényt a lányok különböző 
színű szalagokkal díszítették fel. A játék a temp
lom elől indult. A lányok itt kézfogással sort 
alkottak, miközben énekelték: 

Szállj e-lő zöld ág, 
zöld le-ve-lecs-ke, 
Jöjj el, jöjj el, bok-ros-tul, 
bok-ron ma-rad-jon! 

A koronavirágot az első két lány tartotta ösz-
szefogott kezében. A sor sétálva haladt a falu 
vége felé, miközben a Bújj, bújj zöld ág című 
dalt énekelték, és játszottak. A játék akkor fe
jeződött be, amikor kiértek a falu végére. Itt 
aztán kezdődtek a játékok. Néhány játék a ját
szottak közül: 

Ba-bot fő-ztem, jól meg-sóz-tam, 
á-be-le, bá-be-le, bükk! 

Páros szökdelőjáték. A játszó pár tagjai egy
más mellé állnak, előrenéznek mind a ketten. 
Jobb kéz jobbot, bal kéz balt fog, majd megin
dul a pár a dal ritmusára, szökdelve. A bükk 
szócskához érve, a játékosok ellenkező irányba 
fordulnak, de egymás kezét nem engedik el. így 
folytatják tovább a játékot. 
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Ku-ko-dá-né ká-posz-tát főz, 
hej li-li-om 
Fe-je fö-lött megy el a gőz, 
hej, li-li-om 
He-je-jej li-li-om, 
a-kár a cim-ba-li-om! 
Zöld pa-ra-di-csom, 
li-li-om, li-li-om, 
Meg-csalt a szí-vem 
jól tu-dom, jól tu-dom 
Egy é-le-tem egy ha-lá-lom 
Vagy te-tőled el kell vál-nom 
é-des ga-lam-bom 

A kört alkotók, a kör középpontja felé tekint
ve, kézfogás nélkül leguggolnak. A körön kívül 
és belül egy-egy kislány kézkaput tart a gug
golok fölé, és sétál körbe, és a dal ritmusára 
megérintik kezükkel egy-egy guggoló fejét. Az 
egy életemnél megállnak, és csak az ott levőnek 
a fejét érintgetik. Újrakezdéskor e pár cserél he
lyet a sétálókkal. 

Azután elérkezett a betakarítás ideje is, el
kezdhették kiszedni a termést. Itt már nem fi
gyeltek különösebben arra, hogy milyen napokon 
legyen. Ahogy megérett és volt idejük, kiszed
ték. Míg a veteményezést mindenki szerette ma
ga csinálni, addig a szedésnél szívesen összese
gítettek egymásnak az asszonyok. Ugyanis a ve
tés ideje alatt nem volt szabad beszélni, mert el
rágta a féreg a magot. A szedésnél már nyugod
tan beszélhettek, nem történt baja a termésnek. 

Balatonhenyén jegyeztem fel egy köszönési 
formát, melyet őszi betakarítás idején mondanak 
egymásnak az emberek, ha termést szedő embert 
látnak, így köszönnek neki: „Diszicsd szaporáj-
ját!" 

A Káli-medence falvaiban nemcsak csemege
paprikát, hanem fűszerpaprikát is termesztenek. 
A legtöbb háznál ma is maguk állítják elő a pi
rospaprikát. Csodálatos látvány, amikor az őszi 
nap sugarai rávetődnek a vérvörös színű paprika-
füzérekre a ház oldalán. Egy-egy háznál 25-30, 

de volt olyan is, ahol 40-50 fűzérrel volt régeb
ben. Ma már csak az idősebbek termesztik. 

Ha a termés bekerült az udvarra, gondoskodni 
kell annak téli szállásáról. A hagymát és a fok
hagymát ma is a padlásra öntik fel. A sárgarépa 
és a petrezselyem a pincébe kerül. Itt homokba 
ágyazzák bele. A babot kikopálják, vászonzacs
kóba teszik és felviszik a padlásra. 

A burgonyát kapával vagy kilencágú vellával 
szedik. Szedés után általában mindjárt széjjel is 
válogatják három csoportba: apró — állatoknak; 
rakó — a jövő évre elrakni; öreg — emberi fo
gyasztásra. 

A kicsértes — hibás — burgonyát nem tették a 
többi közé, mert tönkretette volna. Ha sok volt 
a krumpli, akkor nem válogatták mindet szét, ha
nem egy részét evermőték. 40-50 cm mély göd
röt ástak, ebbe beletették a krumplit. A gödör 
átmérője a krumpli mennyiségétől függött. Volt 
úgy, hogy két méter is volt. A krumplira szal
mát tettek, ezért pedig jó vastagon betakarták. 
Egy kis uromgya — csúcsa — is volt, hogy az eső 
lefolyjon róla, ne ázzon be. Ezt csak tavasszal 
szedték elő, ha megjött a jó idő, hogy ne mele
gedjen be. Akkor ugyanis kicsirzott — kicsírá
zott — volna a burgonya. 

Legutoljára törték a kukoricát. Ezt a pajtába 
tették be. Estére összehívtak a szomszédokat és 
megfosztották. Ilyenkor aztán ment a tréfa, da
lolás, mese. A gyerekeknek a fosztásból és a ku
koricahajból babákat készítettek. 

Amikor a kertből kifogyott minden, össze-
grablázták — összegereblyézték — és a gazt el
égették. Kékkúton íratlan törvény volt, hogy este 
6 óra után nem raktak tüzet, mert az veszélyes 
lett volna a környékre. Csak a használhatatlan 
dolgokat égették el a kertben és a mezőn is. 

A kert rendben volt, várta az első havat, mely 
csendben betakarta. Tavaszra kipihente magát, 
friss erővel várta a magvakat, hogy a vízzel, a 
napfénnyel és az ügyes kezű gazdasszonnyal 
együtt életet adjon neki. 
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FÜGGELÉK 

Imák: (katolikus) 
,,Ür Isten! kiben élünk, mozgunk és vagyunk, 

adj alkalmas erőt híveidnek, hogy segíttetven 
szent felségedtől szükségünkben, annál buzgób
ban törekedhessünk az örökkévaló javak után. 
Ámen."1 

,,Könyörgünk. Menny és Föld Ura, aki végtelen 
jóvoltodból és atyai gondviselésedből a földet 
gyümölcstermővé tetted, hogy terményeidnek 
bőséges táplálékuk legyen, könyörgünk, áraszd 
ránk áldását és adj testünk táplálására bőséges 
eledelt. Ne zárd be vétkeink miatt az eget, ha
nem amiképpen Illés próféta kérésére megnyi
tottad az ég csatornáit, most is öntözzed hasznos 
esővel a földet. Tisztísd üdvös szelekkel a /eve-

In den Dörfer des Káler Beckens — in Köveskál, Kő
vágóörs, Balatonhenye, Monoszló, Mindszentkálla, 
Szentbékkálla, Kékkút, Salföld — ist die Form der Ar
beitsteilung nach den Geschlechtern sehr gut zu beo
bachten. So war z.B. die Aussaat im Gemüsegarten aus
schließlich die Aufgabe der Bäuerin. Sehr viele Glau
ben und Gewohnheiten sind mit dieser Arbeit verbun
den. Zur Aussaat stellte jeder die Samen Selber her. Die 
Eiteren Hausfrauen vertrauen auch noch heute auf die 
Keimfähigkeit dieser Samen. 

Nach der Düngung wurde umgegraben, und danach 
gelangten die Samen in die Erde. Es war auch wichtig, 
welcher Samen an welchem Tag gesät wurde. So säte 
man z.B. die Petersilie und die Möhren nur am Montag 
zwischen ein und zwei Uhr, da dann nur eine Wurzel 
wuchs und diese schön lang und gesund war. Bei Neu
mond wurde nicht gepflanzt, da dann die Würmer die 
Wurzeln der auskeimenden Pflanzen abfrassen. Die sä
ende Bäuerin achtet auch darauf, daß die Pflanzen im 

gőt és éltető eget őrizd meg égiháborútól szol
gáid testi táplálékát, hogy a lelki eledel mellett 
testi eledellel is bőséikedvén, vígan és örömmel 
szolgálhassunk szent Felségednek, a mi Urunk 
Jézus Kridztus által. Ámen."2 

,,Urunk, Istenünk, hallgasd meg a hozzád ki
áltók könyörgését és alázatos kérésünkre adj ne
künk szép tiszta időt. Túláradó irgalmásságodból 
engedd éreznünk kegyességedet, ámbár az igaz
ság mértéke szerint büntetést érdemlünk. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.A 

A reformátusoknak nem volt külön imájuk, 
ők csak a magukban megfogalmazott imákat 
mondták el, könyörögve az Istenhez jó időért 
és esőért, jó termésért. 

folgenden Jahr nicht an die gleiche Stelle gelangten. 
Jede Pflanze hat eine andere wurzel, deshalb nimmt sie 
die Nährstoffe aus einer jeweils anderen Schicht des 
Bodens auf. 

Vor dem Beginn der Frühjahrsarbeiten betete man 
zu Gott, damit eine gute Ernte sei. In dieser und auch 
in den anderen Arbeiten behielt man die religiösen Ge
wohnheiten bei. Jede Arbeit wurde mit einem Gebet 
begonnen. 

Während des Sommers hackte man die Pflanzen 
mehrmals und goß sie, falls dies nötig war. So konnte 
man mit einer wirklich guten Ernte rechnen. 

An diese Arbeitsvorgänge schließen sie viele Volks
lieder und Kinderspiele an. Daraus ist ebenfalls ersicht
lich, wie sehr diese Arbeit zu ihrem Leben hinzuge
hörte. 

So wie die Früchte der Pflanzen reiften, wurden sie 
geerntet und für den Winter gelagert, damit bis zur 
nächsten Ernte die Versorgung der Küche gesichert war. 
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KNÉZY JUDIT 

VÁLTOZÁSOK A KÁLI-MEDENCE LAKÓINAK 
TÁPLÁLKOZÁSÁBAN (1840—1960) 

Gyűjtési és feldolgozásai terveimben a Kál-
völgy falvai táplálkozásának az a szakasza sze
repelt, mely az emlékezettel elérhető időtől, a 
XIX. század végétől nagyjából a nagyüzemi gaz
dálkodás kezdetéig tartott. Régebbi időkre nem 
mertem volna gondolni, hiszen ahhoz sokkal 
több időt igénylő, szinte évtizedes munkálko
dás lett volna szükséges, s ez a korábban tervbe 
vett somogyi táplálkozási kutatásaim mellett 
nem volt lehetséges. 

De az eddig előkerült emlékezés- és írásos 
anyag feljogosít bizonyos feltevésekre és fontos 
problémák megfogalmazására, ha megoldására 
nem is. Sürgetett az a tény, hogy a kisnemesi 
falvak táplálkozásáról, illetve a kisnemesi és pa
raszti hagyományok együttéléséről még várat
nak magukra a feldolgozások. 

A Káli-medencében — köztudottan — kis
nemesi református (Köveskál, Balatonhenye, Mo-
noszló) és evangélikus (Kővágóörs) őslakosságú, 
valamint katolikus, paraszti eredetű őslakos és 
beköltözött népű (Kékkút, Salföld, Mindszent-
kálla, Szentbékkálla) falvak találhatók. Ezen
kívül máshonnan bekerült iparos- és cselédcsa
ládok tették még tarkábbá a társadalmi képet. 
A középkorban a ma tisztán parasztinak tar
tott falvakban is laktak kisnemesek. 

E feltételezett táji csoporton belül kissé el
térő a paraszti többségű falvak viszonyulása 
a táplálkozási hagyományok továbbviteléhez, 
új vonások átvételéhez, mint a nemesi rétege
ké, különösen a módosabbaké. A reformkorra 
vonatkozóan azonban lényegesen többet tudunk 
a nemesi táplálkozásról, mint a jobbágyokéról . 
A későbbi kutatások még kiegészíthetik ezt a 
hiányos, kissé féloldalú képet. A XIX. század 
végétől kezdődően viszont a visszaemlékezé
sek révén átfogó képet lehet kapni az egyes 
rétegek eltérő szokásairól, táplálkozásáról. 

Az 1850-es években a táplálkozási rend hierar
chiáját tekintve az élen az 50-80 holddal rendel
kező nemesi réteg áll a velük együtt megfe
lelő gazdálkodási szintre vergődött értelmisé
giekkel. Jövedelmüket elsősorban boreladásból 
nyerték,1 esetleg állatok, takarmány,2 gyapjú, 
méz3 értékesítéséből. Szántóföldi termelés tekin
tetében inkább önellátásra szorultak. Gyümölcs
ből lett volna kínálat, de ekkor még nem ke
resték a kereskedők és nem vásárolták fel a 
kofák. Köveskál boreladása révén ismert, kere
sett lett, a borkereskedő hienczek4 felvásárló
útjai átszelték. Sikerült 1825-ben mezővárosi 
rangot és két országos vásár tartására jogot 

nyernie.5 Joggal feltételezhető, hogy Köveskál-
nak a kulturálódás, polgárosodás terén jelentős 
hatása lehetett a környékre, ami a fogyasztási ja
vakban bekövetkezett változásokat illeti. Újsá
gokat járattak, naptárakat olvastak, a borcenzá-
rok állandóan tájékozódtak az árak alakulásáról, 
több volt az írni-olvasni tudó; még az asszo
nyok között is szép számmal akadt ilyen, ezek 
aztán a régi kalendáriumokból és a későbbi nap
tárakból fontos recepteket írtak ki. 

Ezek a gazdák bizonyos termelési ágakban ké
pesek voltak az igényesebb művelésmódok és 
feldolgozások fenntartására vagy bevezetésére 
(szőlészet, borászat, méhészet). De a középneme
sek és a módosabb kisnemesek maguk is rá
szorultak, hogy részt vegyenek a mezőgazda
sági munkákban, különben a XVIII . században 
éppúgy az elszegényedés fenyegette volna őket, 
mint 100 évvel később is. Már Bél Mátyás6 is 
megjegyezte — ugyan rosszallóan —, hogy a kö
zépnemesek legtöbbje ,,odatapad az eke szarvá
hoz és dicstelen földműveléssel homályosítják 
el nemességök fényét". Ez a kis- és középnemes
ség, amely a magyar reformkorszak, a forra
dalom és szabadságharc idején képes volt a po
litikai haladáshoz kapcsolódni, abban aktívan 
részt venni, a gazdasági életben — tőke hiá
nyában — nehezebben tette ezt, de megkísérelte 
igényesebb művelésmóddal egyes gazdálkodási 
ágakban (szőlészet, borászat, méhészet) és ház
tartása polgárosultabb megszervezésével. A re
formkor s a szabadságharc szelleme, bűvölete 
ma is él néhány család jó emlékezetű, kiváló 
tagjában — de ez az eleven történelmi tudat 
az akkori hétköznapokról alig sejt valamit. 

A XIX. század második felére vonatkozó ada
taimból úgy látom, hogy azok a javaslatok, ame
lyeket Nagyváthy János7 1825-ben megjelent A 
magyar házi gazdaasszony című könyvében és 
más gazdasági szakírók a XVIII . század végétől 
a korszerű háztartás vezetéséről közzétettek, a 
Káli-medence módosabb nemesi családainál töb
bé-kevésbé megvalósultak. Nagyváthy a zalai és 
somogyi nemesi háztartások problémáit, lehető
ségeit alaposan ismerte. Az általa javasolt gaz
daasszony-ideál vagy -modell olyan, hogy rajta 
tartja szemét minden munkán, ami a háztartás
ban történik, maga is részt vesz a konyhakert i 
munkákban, figyelemmel kíséri a gyümölcsösö
ket, maga figyel a mezőn, erdőben gyűjtögethető 
gombákra, teákra, gyümölcsökre, fűszernövé
nyekre, a télire való konzerválásra, a baromfi
udvar ügyeire, a tejfeldolgozásra, sütés-főzés 
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munkáira. Általában segítséggel (cseléddel) tud
ja csak ellátni ezt a sokirányú feladatkört, de 
a különlegességeket maga intézi el (befőzés, fi
nomabb tésztafélék, csemegék készítése). Nagy-
váthy is írja, hogy baromfit és tojást jól el tud
nak adni a gazdaasszonyok, Csorba József em
lékezik meg arról, hogy a Vas és Sopron me
gyei tyukászok járják az egész Dunántúlt.8 

A Káli-völgyben a nemesi családok a káposz
táskertek művelésére külön gondot fordítottak. 
Csorna Zsigmond írta le,9 hogy mind a neme
seknek, mind a jobbágyoknak, sőt az egyházak
nak is több káposztáskertje is lehetett, ez de
rül ki a családi levelesládák régi adásvételi szer
ződéseiből. Cserjési Károly idéz egy iratot, mely 
szerint Köveskálon 1838-ban a Mosó-patak ,,Séd" 
melletti kaszálókat felosztották nyolc család kö
zött . . . hetente kétszer locsolhatták e kerteket.10 

A tanítók, lelkészek számára is biztosították a 
konyhakertet, ugyanúgy méheskertek kialakítá
sára is törekedtek. Márton Gábor köveskáli lel
kész 1816-ban méhészkönyvet is adott k i , " hang
súlyozta, mennyi hasznot hozott itt a mézeladás; 
s a méz használatát erősen javasolta a megnö
vekedett, de igen drága cukorfogyasztás ellen
súlyozására, pl. kávéba is. ö t le te i nemeseknek 
és értelmiségieknek szóltak, hiszen cukrot, kávét 
a jobbágyok akkoriban nem fogyasztottak. 

/. TÜZELŐBERENDEZÉSEK VÁLTOZÁSA 

Jankó János a Balaton északi partján járva, a 
XIX. század végén Kővágóörsön és Salföldön is 
kutatott. Arra a megállapításra jutott, hogy a 
XIX. század első felében még csupa sövényház 
volt e területen. A nemesi kúriák már kőből 
készültek, de ugyanolyan beosztással, mint a 
parasztházak, csak a helyiségek lettek tágasab
bak, levegősebbek.12 A monoszlói református 
paplak szobabeli kereszt-mestergerendájának fel
irata szerint 1761-ben lett átépítve, Or őszi Sá
muel prédikátorsága idején. Erről az egyházi ira
tok is vallanak. Valószínűleg ekkor lett kőfalú. 
A kémények építése is a kőfalú házakban in
dult meg. De a XIX. század első felében a job
bágyparasztok portáin még a füstös konyhák 
voltak többségben, hellyel-közzel a szegényebb 
nemeseknél is. A főként kisnemesek lakta Kö
veskálon 1815-ben, Márton Gábor lelkész méhe
sének megtekintésekor, a következőket írták: 
„Kősziklákon készült kis kertben volt a méhes 
6 öl hosszú 4 öl széles . . . Előtte emelve vagyon 
napkeletről négy ölnyire a paróchiális ház, dél
ről hat ölnyire a torony és templom. Napnyugot-
ról mellette és alatta vagyon a közönséges sze
kérút; s azontúl kémény nélkül való füstös há
zak, melyek egyéberánt is körös-körül terjed
nek."1 ' A kőfalú házak viszont jóval nagyobb 
számban lehettek, mint Jankó feltételezi, külö
nösképpen a Kál völgyben. A legrégibb típusú 
tüzelőberendezés füstös konyhában az, amikor 
a kemence közvetlenül a szoba fala mellé ke
rült, nem középre. A kemence mellé nem kel
lett külön tűzhely, a tetején főztek. Balaton-
henyén a Kossuth u. 80. sz. telken lévő kettős, 
hosszú lakóház hátsó egységében lévő konyha 

ma is ilyen: egy kemencével, kályhalukkal, 
mindkettő a szobafal mellett, és nincs külön sár
padka formájú tűzhely. Mivel a szoba felőli fal
nál a kályha szájában jól lehetett főzni, a cél
szerűség diktálta, hogy a legtöbb helyen tűz
helyet építettek elé, s a kemence a konyha hát
só falának közepére vándorolt. Richard Bright 
angol kutató 1815-ben megjelent könyvében sze
repel egy Balaton-felvidékről származó konyha 
rajza.14 Ebben a konyhában középen áll a ke
mence a hátsó fal előtt, a két oldalsó fal mellett 
tűzhelyek láthatók, egyik végében katlannal; 
edények, pecsenyevilla, hasábtartó vasmacska is 
van a képen. 

Mivel — emlékezet szerint — nagyobb csa
ládok számára egyszerre 8 kenyeret kellett süt
ni, hatalmas méretű kemencék készültek, né
hány még ma is áll. Nemesi háztartásokban, 
papoknál, tanítóknál, ahol több hús, több tészta 
sült, gazdaságosabb volt, ha külön kisebb ke
mencét is építettek a nagyobbik mellé e célra. 
Bright rajzán hasonló sejthető. A monoszlói re
formátus parókián 1846-ban már kéményes kony
ha volt, mert kéménytisztításért fizettek; a pap
es tanítólakban cserépkályhák álltak, mert az el
számolás szerint ugyanakkor 1 újat rakattak és 
három „avultat" átraktak. A rektori ház kony
hájában ugyanekkor tűzhelyet kellett építeni. I5 

Az iskolába 1874—75-ben már vaskályhákat vet
tek és kályhakürtőket rendeltek. Az írásos nyo
moknál sokkal változatosabban mutatják a tü
zelőberendezések számos változatát a máig fenn
maradt darabok, és jól kiegészítik a visszaemlé
kezések az így kialakult képet. Pl. mikor a sö
vényvázas kemencék helyett téglából valókat 
kezdtek építeni, nem sárpadkára (tűzhelyre), ha
nem közvetlenül a padlószintre tették. A kemen
ce szája olyan alacsonyra került, hogy gödörbe 
kellett állni, hogy berakhassák a kenyereket. Ezt 
említi Jakó is Kővágóörsröl, de emlegetik Bala-
tonhenyén is. A kémények időközben megkiseb
bedtek. Az 1900-as évek elejétől már külön el
kerítették őket kaminos megoldásúra, vagy 
egyenesen a vastag falba építették őket. Nyílt 
tűzhely helyett először téglából vasplatnival épí
tettek ún. „berakott sparheteket", hogy ne kell
jen nyílt tűzzel füstölni. Többnyire egybeépí
tették a kemencét, oldalán a berakott sparhet-
tel, „katlannal", kenyérsütő része felett egy vagy 
két kisebb sütőrésszel, „rennel" és egy „vízme
legítővel".16 Henyében 1910 körül történt az első 
kéménybontás a református papnál, utána töb
ben követték a példát. A füstös konyhák a pa
raszti rétegeknél még a XX. század elején is 
többségben voltak. 

2. EDÉNYKÉSZLETEK 
ÉS TÁROLÓESZKÖZÖK 

A nemesi konyhákon a sütő-főző eszközök a 
célnak és lehetőségeknek megfelelően nagyjából 
azonosak voltak a jobbágyokéval. De a tálaló
edények sorában drágább alapanyagú, rango
sabb készletek voltak, mint: cintálak, -tányérok, 
-kupák, habán-, porcelán- és üvegféle, de szebb 
mázas cserépedények is. A monoszlói reformá-
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tus ekklézsia úrvacsorai készletei között 1836-
ban számon tartottak ilyeneket: ,,. . . két tányér 
pakfongból egy nagyobb, másik kisebb . . . fede
les tzin korsó van három, ahhoz való tzin pohár 
kettő, zöld mázas korsó . . . 3 vagy 4 ittzés 
egy . . . keresztelő edény, amely áll egy tzin fe
deles korsóbul és egy nagy tzin tálbul".17 A 
felsoroltak az úri háztartások finomabb tálaló
készleteinek feleltek meg. A sütö-főző eszkö
zök között elsősorban az egyszerű cserépedé
nyek jöttek ekkor számításba minden rétegnél. 
Tűzálló tepsiket, fazekakat, lábasokat a süme
gi,18 tapolcai fazekasok, tál- és korsóféléket a 
lányfalui mesterek19 készítettek, ők látták el a 
Balaton környékét. A főzőfazekak helye kémé
nyes konyhákban a kéményt tartó gerenda 
elülső vagy hátsó oldalán vagy mindkét felén 
lévő ,,fazéktartó deszkán" volt. Ilyen volt a mo-
noszlói papné konyhájában, de a rektoroknál — 
talán ott füstös konyha lehetett, mert — ,,faze
kaspad"-ot írtak össze 1836-ban.20 A sajtárokat 
„asztalon" vagy padon tartották (,,,sajtártartó 
pad"). A borfeldolgozó és -tároló eszközök ko
moly értéket képviseltek, mert a legtöbb va
gyonleltárban ezeket pontosan feljegyezték, míg 
az egyszerűbb fa-, cserépedényeket nem vagy 
alig. A monoszlói ekklézsia pincéjénél, mely je
lenleg is áll, 1836-ban: ,,prés . . . erős kád 2, 1 
botska és két csöbör, 5, 5 és fél akós hordót", 
a lakóháznál 7 és 6 akós boroshordót és egy 
„törkölös hordót" tartottak számon. A gabona
tárolásra szolgáló nagyméretű , ,hombárt" (,,de
rék, nagy") a papék kamrájában vették számba, 
ennek űrtartalma 24 kila volt.21 

1846-ban csak az épületeket részletezték a 
monoszlói parókia és rektorház vizsgálatánál. 
Meg kell jegyezni, hogy ezen a vidéken a fa
lusi értelmiségieket a jobb módúak közé lehet 
számítani, mert vagy valóban a helybéli vagy 
környékbéli kisnemes- és tehetősebb családok
ból kerültek ki, vagy házasodás révén tettek 
szert némi készletekre, de ha egyik sem ada
tott meg, hát szőlőtermeléssel és boreladással 
megszedhették magukat. Érdekesség, hogy a mo
noszlói parókia csaknem teljesen azonos ma is 
az 1846-os leírással: ,,A paplak . . . áll két ré
gen épült süllyed szobákból . . . melynek kő
vel kerített udvarán van (1. ábra) a házhoz tar
tozó bolt pince-kamara, itt ebbe az istállónak 
24 kilás hombárja . . . istálló . . . fészer, disznó, 
tyúk ólak, egy árvult hidas . . . a kamara vé
giben méhes és ehhez tartozó bekerített kis 
kert". Ma csak a méhes hiányzik, s a konyha 
alakult át időközben. A tanítólak is már boltra 
épült, 1846-ra ,,csinos"-nak jelzik, tehát új lehe
tett akkor, itt sem hiányzott sem a kamara, is
tálló, méhes, kút, az udvaron a fészer, disznó-
és tyúkól, a boltos pince, de a különálló káposz
táskert sem.22 Figyelemre méltó az ételtárolásra 
szolgáló boltíves pincék emlegetése, ilyen nem 
minden portán készült. Köveskálon is rendelke
zett vele néhány család, de ott feljött a talaj
víz némelyikbe. 

Ide kívánkozik egy 1796-ban Nyírlakon, Sü
meg mellett megölt kocsmároscsalád hagyatéká
nak idézése, ami az edénykészleteiket illeti. 
Azért, mert igen részletes és körülbelül azt a 

1. ábra. A monoszlói református parókia épülete 1982-
ben, előtte a pincével. XVIII. század közepéről való 
Abb. 1. Das Gebäude des reformierten Pfarrhauses in 
Monoszló im Jahre 1982, davor der Keller. Aus der 
Mitte des XVIII. Jahrhunderts 

színvonalat, mennyiséget képviseli, amilyen egy-
egy módosabb kisnemesi háztartás lehetett a 
XVIII. század végén, a XIX. század első felé
ben: A sütő-főző edény: ,,vas fazék lábostul 
egy . . . fazék (cserép) pohárral együtt 18 . . . vas 
serpenyő 1 . . . vas lábas 4 . . . kis nyárs" 1, főző 
kalán új 3 avétt 1". A kenyérrel kapcsolatos 
eszközök a következők voltak: ,,teknő 1, sütő
ruha 1, szita 8, szakasztó véka 8, sütő lapát 1". 
Tejfeldolgozással összefüggő edények közül fel
jegyezték: ,,túrós sajtár 2 db . . . új köpü 3 . . . te
jesfazék 15 db". A tálaló edények egy része 
drágább holmi volt: ,,czin tányér 1 . . . üveg po
hár 1 . . . pálinkás üveg 3 . . . iczés üveg 1 . . . fél 
iczés karasina 1", de a többség egyszerű cserép
ből való ,,korsó . . . tál . . . tányér", lehetett; 
tányért fából valót is ismertek. Néhány bádog
ból való edény is akadt: ,,bádog tálca, kalán-
tartó bádog, sós bádog kánná". A keményfá
ból való dongás, abroncsos eszközök közül talál
tak itt: ,,vízhordó sajtárt" 1-et, „káposztás, ece
tes pálinkás hordót" 1 — 1-et, borosat 3-at, ,,tőti-
két" 1-et. Ételkészleteket , ,vékákban" tároltak 
a kocsmárosék mint ,,zuzatlan kukoricát" és to
jást, tűrót két sajtárban. Az ételkészletek közül 
még tudatnak kevés hordós káposztáról, 12 icze 
„borsóról" (bab lehet), két koszorú fokhagymá
ról, 11 akó borról két hordóban és 3/4 akó 
pálinkáról. A ,.hosszú vágó szék" jelzi, hogy 
már bontószéken darabolták fel a disznót, volt 
„disznófogó vas" is a vadabb kanok.elkapására. 

3. SZÓRVÁNY ADATOK 
A XIX. SZÁZAD 50^80-AS ÉVEINEK 

TÁPLÁLKOZÁSÁRÓL: NYERSANYAGOKRÓL, 
ÉTELEKRŐL 

A monoszlói református egyház számadás
könyvéből a nagyobb dologidő étkezésére és 
részben az ünnepekre vonatkozóan is akadnak 
adatok.24 1874/75-ben „számadásra" marhahúst, 
borjúhúst, lisztet, sót, tojást, zsírt, két és fél 
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kenyeret hozattak. Borfejtéskor pl. reggelire 15 
tojás fogyott el; ebédre 4 font disznóhús és egy 
kenyér megvételét jegyezték fel. Szüretkor 42 
font birkahúst készítettek el, ezenkívül liszt, só, 
tojás és 3 mersze rozs (kenyérnek való) fogyott 
el. Egyházlátogatáskor récét és birkát szereztek 
be, az utóbbiból 12 fontnyit s kenyeret. 

A munkásoknak többnyire pénzt fizettek, ese
tenként kenyeret is, pl. 1850-ben a metszők, ka
pálok és nádazók részesültek ebben. Többnyire 
a bor volt a teljes fizetség, pl. szekeresnek, 
meszelönek, favágónak, szántónak, méheskert-
igazítónak, borkóstolónak, kötözőnek, borfej tő
nek, szőlőgyepülőnek, metszőnek.25 

A nemesi és papi konyhák süteményigényé
ről igen becses kézirattöredék tanúskodik. 
Győrffy Kálmánné Kenessey Kornélia őrizget 
Köveskálon egy családi ereklyét. Ezt 1850 kö
rül a monoszlói papné írta le az ő szépanyjá
nak,26 a recepteket aztán Köveskálon is kipró
bálták. A leírásban a következő csemegék készí
tési módja szerepel: ,,rántott alma kocsonyá
val, birs alma sajt, kenyér torta, gesztenye tor
ta, cukrozott citrom kása, bor kása, liszt puding, 
mandula-, reszkető-, holandus-, citromos-, átlát
szó puding, porhanyó tészta, almás tészta". Ké
sőbbi és másik kézírás örökítette meg a „mák
torta, csokoládé máz, diós lepény, mandula kár
tya, diótészta, kráfli, piskóta, Kossuth-kifli, lin
zer" receptjét. Érdekes, hogy a felhasználható 
almák közül a ,,masánszkit" emlegeti a kézirat
író. A ,,kása" szó tulajdonképpen kochot jelent 
itt, csak az akkoriban gyakoribb kásaételek ne
vét kölcsönözték az újfajta ételhez. A „porha
nyó" tészta vajas tésztát jelöl. Az 1920-as évek
ben már paraszti körökben is általános kráfli, 
piskóta itt ekkor szerepel egy nemzetes asszony 
feljegyzésében. 

Vannak nagyon áttételes emlékek a nemesi 
konyhának korábbi — később furcsaságnak tű
nő — vonásaira. Köveskálon emlegetik, hogy 
korábban a resztelt májba is tettek ecetet, ami 
a savanyított ételek egykori nagy közkedveltsé
gére utal. Emlékeznek arra is, hogy Monoszlón 
valamikor az egész szalonnát felfüstölték és az
után a füstöltből olvasztgattak alkalmanként 
zsírt, ez parasztoknál, kisnemeseknél is így 
volt.27 Emlegették Köveskálon, hogy eleik a hur
kába aszalt szilvát is tettek,28 meg általában job
ban fűszereztek, a sertéshúsból lehetőleg mindent 
felfüstöltek, a tüdőt is. A füstölt tüdőből savanyú 
tüdőleves készült. A kővágóörsiek emlegetik, 
hogy 4-6-féle gyümölcsecetet, borecetet és bolti 
ecetet is használtak, mindegyiket máshoz.29 

4. A XIX. SZÁZAD VÉGI 
TÁPLÁLKOZÁSI ADATOK TANULSÁGA 

A XIX. század végi állapotokat tükröző, bő
ségesebben rendelkezésre álló adatsorok egy 
minden tekintetben önellátásra törekvő, de az el
adási lehetőségeket is kihasználni tudó (tejter
mék, baromfi, tojás, gyümölcs) változatos és 
egészséges konyhát megvalósító kisnemesi ház
tartást mutatnak. A Káli-völgy falvaiban a szá
zadfordulótól új lehetőségek nyíltak a vasút, az 
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idegenforgalom megindulásával. A tejtermék, to
jás, gyümölcs, zöldség iránt megnő a kereslet. 
Korábban a szüretidő hozott vendégeket, mesz-
szebb vidékeken lakó, de e vidéken szőlőt bir
tokló családok érkeztek ide és borkereskedők, 
különösképpen a hienczek. Köveskálon 3 kocs
máros is jól megélt a boreladásból és a vendé
gek ellátásából, mert konyhát is vezettek, de 
közvetítettek is — cenzárkodtak — a gazdák 
és a kereskedők között. A századfordulóra a vá
rosoknak megnövekedett a lakossága, a vasút 
szállította az ellátásukhoz a falvakból a fölösle
get. A balatoni fürdőzés megindulása a nyári 
időre újabb lehetőséget teremtett az eladásra. 
Ezeket a lehetőségeket mind a kisnemesek, mind 
a parasztasszonyok kihasználták. A szentbék-
kállai asszonyok, de részben a környékbeli többi 
község is ráálltak a káposzta nagymértékű ter
melésére — mint erre Csorna Zsigmond rámu
tatott —, már a szabadparaszti gazdálkodás meg
indulása után. Kővágóörsön az Imre-napi vásá
ron értékesítették, kocsiról kínálva a friss feje
ket. A káposztát elsősorban a falusi lakosság 
vette,30 míg a nyaralók tejet, túrót, vajat, to
jást, kerti veteményeket, gyümölcsöt. Ugyan
ezeket vásárolták fel a kofák is. Míg a tehe
tősebbeknek nagyjából megtermett a kenyérnek
valója, a henyei, monoszlói szántóföldek kedvez
tek is a rozs termelésének. De a kövesebb ha
tárokban lakók keservesebben szenvedtek meg 
a szántóföldek megműveléséért. Sokan átjártak 
Somogyba aratómunkásnak az 1820—30-as évek
ben éppúgy," mint a XIX. század végén vagy 
később. Legendák szólnak a viharos Balatonba 
fulladt, Somogyba aratásra induló csoportokról 
is. De Boglár és Révfülöp között hajók szállí
tották a gabonafélét Kővágóörsre, ott volt egy, 
a vidék ellátására épített magtár gabonafélének. 
Itt vették meg a környékbeli lakosok a somogyi 
gabonát, olcsóbban lehetett hozzájutni, mint a 
veszprémi vásáron. '2 Az aratómunkásoknak több 
búzájuk volt, mint aki a maga termelte gabo
náját fogyasztotta. A Káli-medencében a kertész
kedés, szőlészet adott továbbra is lehetőségeket. 
A XIX. század végétől a kertészkedésre adó 
volt nemes, és a parasztasszonyok munkaköre 
új tevékenységgel gyarapodott: a szőlő- és gyü
mölcsoltásban mind a szentbékkállai, mindszent
kállai, salföldi cseléd- és parasztasszonyok, mind 
a köveskáli „nemzetes" és parasztasszonyok 
nagy jártasságra tettek szert. Részben a saját 
szőlő- és gyümölcsállományukat nemesítették, 
részben másoknál dolgozva, keresni is tudtak 
vele. Az oltást az iskolában tanulták. Volt olyan 
cselédasszony, aki elvadult terület szőlővel való 
betelepítését, forgatását is vállalta, mialatt csa
ládjának férfi tagjai Somogyban voltak aratni. 
A kiszedett elvadult alanyokba aztán saját sző
lőjében oltott nemes vesszőket. A monoszlói és 
henyei asszonyok aránylag kevesebb részt vál
laltak a piacozásban, mint a többi község la
kói. Részben messzebb is laktak az értékesítés 
helyeitől, részben aránylag kedvezőbb termelé
kenységű földjeiken jobb gabonájuk, kukoricá
juk termett. Bort, gabonát adtak el vagy háza
lóknak, vándorkereskedőknek a tojást, baromfit 
vagy más jószágot. 



A gyümölcsök felfrissítése új fajtákkal, rész
ben a felekezeti iskolák tankertjének jóvoltá
ból,33 részben a Balatonhenyén létesített Ker-
kápoly-féle gyümölcsfaiskola és utódja készletei
nek megvásárlásával történt. Egyelőre a módo
sabb és igényesebb gazdák költenek gyümölcsfa
oltványokra. De szélesebb körben megindult a 
vad alanyok nemesebb ágakkal történő oltása 
vagy jó fajú magoncok, azaz magról növelt fák 
ápolása. A fő jövedelmi forrás mégis a boreladás 
maradt, a szőlőtermelés válságai ellenére újra és 
újra erőre kap a borgazdálkodás e területen, a 
filoxéravész után is, mert piaca van. Az igazán 
nagy válságot az első világháború utáni helyzet, 
a burgenlandi eladási lehetőségek megszűnése 
jelentette. Pótolta részben az idegenforgalom 
erősödése. Divattá vált a csemegeszőlők terme
lése is, melyet kosárban a fejükön hordtak le 
„házakhoz", a Balaton mellett nyaralóknak. A 
szegényebbje a saját szükségletére való dolgokat 
is kénytelen olykor eladni; vajat sokan csak el
adásra készítenek inkább, saját gyermekeiknek 
alig jut, mások a felfüstölt húsokat értékesítik.34 

Hamarosan közgazdászok kezdik számítgatni a 
Balaton-felvidéken élők gazdálkodásának ráfize
téses voltát.35 Jóllehet vannak családok, ahol 
minden lehető munkaalkalmat elvállalnak: ara
tás, szőlőmunka, erdei munkák. 

A századforduló az az időszak, amikor a ré
gi kisnemesi — a jobb módúakét értve rajta — 
és a paraszti táplálkozás különbségei és hagyo
mányos közös elemei még elég plasztikusan ész-
revételezhetők. 

A jobb módú kisnemesi háztartás a XX. szá
zad elején számos olyan jellegzetességet hordo
zott, amelyet általában a régi magyar „úri kony
ha" vonásaiként tartunk számon, ilyenek: 

a) A húsételek nagyobb mennyisége, többféle
sége alapanyag és feldolgozás tekintetében. Vad 
és hal is több, mint a paraszti konyhán. Azt 
tartják, az a jó és egészséges, ha mindennap 
van hús, az úgynevezett ,,tésztás napokon" is 
legalább a levesben. Gyakori étkek a főtt hús 
mártással és a belsőségekből való savanyú le
vesek. A vadasok, pörköltek elkészítésében a 
férfiak is remekeltek — főképp pincei lako
mák alkalmával, nők kizárásával. 

b) Sokféle mártást ismernek, még rebarbara-
és zsemlemártást is. A mártások főtt húsok mel
lé készültek. 

c) A parasztihoz képest aránylag sok a fű
szer felhasználása az ünnepi húslevesekben, bor
levesben, mártásban, süteményben, kochban, 
vadasban, gyógyító célzattal pálinkában, égetett 
italokban. 

d) Érdeme az itteni konyhaművészetnek a kerti 
vetemények nagyarányú felhasználása főzelékbe, 
levesnek, salátának, savanyúságnak. De a sóska, 
spenót szinte ismeretlen, még gyermekeknek is 
csak az 1920-as évektől készítették. Kialakul
tak ún. ,,főzelékes napok", és vasárnap is tá
laltak főzeléket, de akkor mindig hússal. 

e) Tészták tekintetében hétköznap, egyszerű 
vasárnapokon szinte azonosság a parasztok ál
tal készítettekkel, de a pépek, kásák jelentősége 
kisebb. Nagyobb, jeles napi (karácsony, húsvét, 
farsang, pünkösd) és családi ünnepeken (szüle

tés, lakodalom) szinte tobzódás a sokféle cseme
gében és édességben. A gazda vagy gazdaasz-
szony névnapját évente megtartják, nagy csa
ládi összejövetel keretében. Külön vendégváró 
ételeik is voltak (borleves, perecfélék), farsang
ban nagy mulatozásokat tartottak. 

f) Egy korábbi sokoldalú gyümölcsfogyasztá
si és -feldolgozási rendszer maradványai fellel
hetők: sokféle aszalt gyümölcsöt fogyasztottak, 
sőt a parasztcsaládoknál nem, vagy kevéssé is
mert liktárium két fajtájának (aszalt szilva man
dulával vagy dióval vagy cukrozott gyümölcs) 
eltevése, szőlőméz ismerete, többféle gyümölcs
ecet + bor ecet előállítása és felhasználása. Több
féle lekvár és kompótféle eltevése, de csak szil
vából nagyobb mennyiségű lekvár, minden más
ból 2-3 üveggel. 

g) A tüzelőberendezés nagyjából azonos a pa
rasztival, illetve egy fokkal előrébb jár. Külön 
hús- vagy süteménysütő kiskemence és nagy
méretű kenyérsütő is van egymás mellett. 

h) Az edénykészletben a tálaló-, reprezentatív 
edénykészletek drágábbak, finomabbak a kis-
nemeseknél, mint a parasztoknál. Sok örökölt 
cin-, réz-, ónmázas cserép- és porcelánedények, 
díszes üvegek kedvelése vagy becsben tartása 
jellemzi ezeket a családokat. Külön említendő a 
tálalás, terítés gondossága, kulturáltsága. Min
denkinek külön tányérja volt, és a legszegé
nyebb kisnemesek is porcelántányérból ették a 
főtt ételt hétköznap is. Ezekből a készletekből 
ma is látható még néhány jeles darab. A hús 
feldarabolására, a saláta elhelyezésére, a beho
zott ételek elrendezésére a magukra adó „nem
zetes asszonyok" nagyon ügyeltek, még ha a 
napszámosok vagy cselédek etetéséről volt szó, 
akkor is. A sütő-föző edények tekintetében az 
újdonságokra hamarabb reagáltak a jobb módú 
konyhák, az öntött vas és zománcos edények ha
marabb hódítottak tért itt, de hát a „rakott 
sparhetok" is, amelyeken ezekkel az edények
kel jobban lehetett boldogulni. 

i) A zsírozok között a vaj, tökmagolaj is je
lentős, különösképpen a katolikus nemesi csa
ládokban. 

j) A kávé fogyasztásáról — pontosabban, mint 
a reggeli részéről — már az 1810-es években 
megemlékezik Márton Gábor, amikor is ízesí
tésére a drága cukor helyett mézet javasolt.36 

Bright ugyanebből az időből jelzi, hogy Pé
csett úri családokban kávé a szokásos reggeli-

Szemben az úri konyhára jellemzőnek tartott 
vonások kiemelésével, joggal hangsúlyozhatok 
azok az azonosságok is, amelyek ezen a terüle
ten egyaránt jellemzik mind a nemesi eredetű, 
mind a parasztcsaládokat. Ilyenek: 

A) A rozskenyér általános fogyasztása és szá
mos, mindkét népességnél ismert főtt, sült, kelt 
és kelesztetlen tészta, egyszerűbb és kimódoltabb 
(főtt, sült) perecek kedvelése. 

B) A sertés feldarabolásának módja — töb
bek között az ún. orjára bontás38 — a füstre 
szánt darabok kiválasztása, megkülönböztetése, 
friss és füstölt húsból való levesek, pecsenyék 
sora, a töltelékes készítmények fajtái, a belső-
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ségek felhasználása, a zsírnyerés és -tárolás mód
jai.39 

C) A hétköznapi étrend bizonyos vonásai szin
tén azonosak: mint a tésztás (szerda, péntek) 
és főzelékes napok (csütörtök, szombat) meg
léte. A főzelékes napok kialakulása a parasztság 
módosabb rétegénél az úri konyha hatására 
történt. A hétköznapi ételfélék többsége hasonló 
volt a két csoportnál. 

D) Az ünnepi és a nagy dologidő étrendjének 
számos vonása megegyezett. Pl. szüretkor a bir
kapörkölt szinte mindenkinél egységesen elma
radhatatlan volt. Akinek nem volt szüksége egy 
egész birkára, az a szomszédjával vagy vala
melyik rokonával közösen vett egyet és felez
ték. Jelesebb alkalmakon a főtt húsok és hoz
zá való mártások kedveltek. 

E) A tehéntej feldolgozásának módjai egyfor
mán megvoltak. Vajat, tejfelt, túrót eladtak, füs
tölt és keserű túrót hosszabb ideig tároltak. 
Birkatartó gazdák birkasajtot is készítettek. 

F) Általánosan elterjedt, hogy a rántást és a 
habarást együttesen alkalmazták, csak böjtös 
időben maradt el a rántás, vagy akkor se, mert 
vajjal, tökmagolajjal készítették. 

G) Aránylag sok gyümölcs és tejtermék fo
gyott addig, amíg nem nőtt meg ezek iránt a 
kereslet. 

A legszegényebb rétegek — a cselédek, nap
számosok — sok tekintetben kivételek e meg
állapítások alól. Mivel tehenet nem tartottak, 
a tejtermékfogyasztásuk minimális. Az ünnepi 
tésztafélékhez tejért is elmentek napszámba. 
Gyümölcsből is kevés jutott nekik. A tartalma
sabb főzelékek helyett is inkább üres leveseken 
(,,vízileves"-nek nevezte az egyik asszony) és 
főtt tésztákon éltek a legnagyobb dologidőben 
is. Az 1930-as években ugyanez a helyzet. Cser-
jési Károly is megállapítja, hogy Köveskálon a 
cselédek és napszámosok étkezése nem, vagy 
kevéssé kielégítő.40 Hogy a gazdáknál mit kap
tak a munkások, az nagyon különböző. Voltak 
jobb szívű, cselédeikkel, napszámosaikkal pat
riarchális viszonyban lévő családok, ahol, bár 
külön volt az étkezések nagy része, aránylag 
jó kosztot kaptak mindig, nemcsak aratáskor és 
nagy szőlőmunkák idején. De volt, aki üres pró-
szákkal, gánicákkal etette nap mint nap a cse
lédjét. Hogy az ügyesebb cselédlányok milyen 
sokat tanulhattak egy-egy nevezetesebb gazda
asszonytól, az kiderül abból, hogy aki közülük 
tehetősebbé vált, rögtön igyekezett megvalósí
tani azokat az elképzeléseket, amelyeket gazda
asszonya háztartásviteléből magára nézve fon
tosnak tartott. így közvetítődtek bizonyos re
ceptek, étrendek; a tálalás igényesebb volta, 
konzerválási módszerek szélesebb körben elter
jedtek. Általában elmondható, hogy nem a gaz
dák kosztján élő cselédek táplálkozása volt a 
szegényesebb, hanem azoké, akik saját maguk 
gondoskodtak ételükről. Az átvételek — a sze
gényparaszti konyha színvonalának javítása dol
gában — nemcsak a helyi módosabb „nemze
tes asszonyok", papnék, de a katolikus pap sza
kácsnői vagy a polgárit végzett kisnemes- és 
gazdagparasztlányok is tettek valamit. Ami 
szembetűnően más volt még a XIX. század vé

gén a paraszti táplálkozásban, mint a kisneme-
seknél, a következő: 

a) Lényegesen kevesebb húst fogyasztottak, 
hetente csak egyszer vagy kétszer volt főétel
ként hús. Baromfi csak ünnepen került asztal
ra; télen és nagy dologidőben a sertéshús fogyott 
leginkább.41 Nagyobb sokadalomban, mint szü
reten, torban, lakodalomban birkát tálaltak. Aki 
nem tehette, az kacsát vágott ilyenkorra. Vad, 
hal, borjú, marha ritkán fogyott. A XIX. szá
zad közepén még több hal volt. Kővágóörsön 
„vacsorahal" elmaradhatatlan volt halászati 
idényben és pótolt más húsféléket is. A kővágó-
örsi parasztoknak és kisnemeseknek részese
désük volt a Balaton területéből, ezért része
sültek aránylag jól a halhozamból. De 1880—90-
ben már szembetűnően csökkent a halállomány, 
nemcsak a Balatonban, de a Káli-vidék tavai
ban is. 

b) Fő ételeik a kenyér, pép és tésztafélék, le
vesek, főzelékek voltak. A nyersanyagok meny-
nyiségi sorrendje szerint: rozs, burgonya, zab, 
káposzta, kukorica, lencse követi egymást. Zöld
főzelékek tekintetében elmaradtak a kisnemesek 
mögött. Ezek inkább 1920 után kezdenek tért 
hódítani. Pépes ételek (gánica, prósza, sterc), 
egyszerű pogácsafélék, esetleg kelt tészták majd
nem mindennap készültek. A szegényebb pa
rasztok, napszámosok, cselédek a pépes ételek
nek nyersanyag, forma, ízesítés szempontjából 
számos változatát ismerték. Különösen Mind-
szentkálláról vannak erről részletes adatok.42 

Gyümölcs és tejtermék fogyasztása a jelzett idő
ben kielégítő lehetett volna — a földteleneket, 
1-2 holdasokat kivéve —, de akadtak családok, 
ahol a tejet, tejterméket, gyümölcsöt kevéssé 
igényelték. 

c) A XIX. század végi paraszti étrendben még 
általános volt a napi kétszeri étkezés. Reggel 
hideget adtak vagy egy tál meleg ételt (a leg
gyakoribb a sült krumpli, sült káposztával, eset
leg hússal — ugyanúgy, mint Somogyban43), 
estére két tál meleg ételt tálaltak (leves + tész
ta: főtt vagy sült; esetleg pépes étel). A leg
rövidebb téli napokon később is — a fonás és 
szövési munkák idején — az asszonyok nem 
értek rá délre főzni, így délben keveset és hi
deget fogyasztottak. Az ünnepek és vasárna
pok kivételt képeztek ez alól a rendszer alól, 
akkor délben ott gőzölgött az asztalon a meleg 
leves, és utána még egy fogás volt, pl. főtt 
hús mártással stb. 

5. VÁLTOZÁSOK 
Á XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

A PARASZTOK, 
VOLT KISNEMESEK ÉS CSELÉDEK 

ÉTKEZÉSÉBEN 

A nemesi konyhán a XIX. század végétől ke
vés változás történt. Megkísérelték azt, hogy 
tartsák korábbi életvitelüket, gazdálkodásuk és 
életmódjuk addigi színvonalát. De sokan elsze
gényedtek. Ez esetben közeledtek a paraszti táp
lálkozás szintjéhez. Kevesebb húst, zsírt, tejfölt 
fogyasztottak, költségesebb tésztákra, kompótok-
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ra nem telt. Az elszegényedést rendszerint az
zal magyarázták: megitta a borát, barátaival el
mulatta, ahelyett, hogy eladta volna. Vagy aki 
nem foglalkozott a maga gazdaságával, azt más
ra bízta, hamarosan tönkre is ment. 

Az elszegényedett „nemzetes" asszonyok a 
meglévő lehetőségek között is igyekeztek leg
alább változatosan főzni, elővenni minden házi
asszonyi leleményt, ötletet ennek érdekében. Ha 
rossz szilvatermés volt, pl. szederlekvárt főztek 
be üstszámra. A szedret az erdőben gyűjtötték. 
Köveskálon a nemesasszonyok is elmentek má
sokhoz gyümölcsfát, szőlőt oltani, s ezzel kere
sethez jutottak, de nem restelltek piacra járni 
sem. Monoszlón, Henyén aránylag több volt a 
jobb módú kisnemesi család, mert kedvezőbbek 
voltak a talajviszonyok. Köveskálon kétszer 
annyi munkával értek el eredményt a szántóföl
deken és kertekben. Azok a volt kisnemesi csa
ládok, amelyek tartani tudták gazdasági szintjü
ket, könnyebben vették át azokat a polgári, vá
rosi hatásokat, ami bizonyos húsfélék elkészíté
sében (fasírt, töltött hús), köretek, saláták, új 
sütemények és csemegék elkészítésében nyilvá
nult meg. Gyakorivá lett új nyersanyagok be
vitele a hagyományos ételekbe pl. rizs, zsemle 
a hurkába. De lényegesebb ennél az ízlésválto
zás. A savanyú leveseket kevésbé kedvelik, nem 
kell már többféle gyümölcsecet. Olcsóbb a bolti 
ecet, van, ahol meg is szólják azt, aki bor
ecetet készít, hogy megecetesedett a bora. Azért 
vannak, akik ragaszkodnak a házi készítésű ecet
hez. A fűszerezés egyszerűsödik, de nő a zsíro
sabb húsételek szerepe. Ennek oka részben a ré
gi tájfajta, a bakonyi sertés helyett a manga
lica térhódítása. Mivel a sertések iránt is meg
nőtt a kereslet, sokan eladásra is hizlaltak. Ha 
nem sikerült eladni, azt is elfogyasztották. Az 
ünnepekre libát, kacsát hizlaltak, ebből is ke
rült eladásra is. Az ünnepi étrenden nőtt az 
édességek, süteményfélék sora, s ezzel a cukor
fogyasztás. De a mai méreteket meg sem kö
zelítette pl. diós töltelékre (kifőtt tészta, kifli, 
kalács) nem tettek cukrot vagy csak igen keve
set. Különösen híresek voltak a henyeiek süte
ményeikről, „magyar zserbónak" nevezték őket 
a környéken. A télire eltett lekvárok, befőttek 
sokasága divattá vált a magukra adó úri háztar
tásukban, de nem mondtak le az aszalt gyümöl
csökről sem. A leggyakoribb lekvárok, a leg
nagyobb mennyiségű szilva mellett, a kevesebb 
barack-, bicske- és mustban főzött birslekvár 
volt. A savanyúságok is széles repertoárt mutat
tak, a savanyú káposztán, kerékrépán, uborkán, 
paprikán, céklán, zöld paradicsomon kívül diny-
nyét is tettek pl. el. 

A volt nemesi családok nagyon differenciálód
tak, 80-100 holdas is lett (maradt) közülük, de 
egyeseknek már földje sem maradt, ha sikerült, 
ipart tanultak, ha nem, napszámosként, cseléd
ként tengették életüket. A boreladási lehető
ségek megszűnése a kevéssé termékeny, köves, 
,,égemény"-földű Köveskált sújtotta legjobban. 
Ez is hozzájárult, olyan komoly anyagi válságba 
került az egykori mezőváros, később falu, s a 
szomszéd falvak a „koldus nemzetes urak hazájá
nak" tartották e tehetséges, értelmes népű hely

séget. A nemesi attitűd egyik maradványa az 
itteni falvakban, hogy a rokon családok lehető
leg összetartottak, összejártak, a komákat is 
többnyire a családból választották,44 összejár
tak legalább jelesebb ünnepeken, szüretkor, far
sangban, a gazda és a gazdaasszony névnapján. 
Ez az összetartás némi jótékonykodással is járt. 
A szegényebb, sokgyerekes, csecsemős rokont 
támogatták időnként, pl. tejjel, gyümölccsel; 
magára maradt beteg, öreg rokonoknak fát, me
leg ételt vittek. Az első szőlőszedésből Köves
kálon ma is visznek a legközelebbi rokonoknak, 
s főként azoknak, akiknek már nincs szőlője. 
Az összetartásnak lehetett valamikor gazdasági 
alapja, mint a Győrffy családoknál; ezeknek 
közös malma volt, és évente ún. malomvacso
rák keretében tartották egyszer a gazdasági 
ügyek megbeszélését, s a frissen sült kenyér
ből szelték a „Győrffy-karéjokat", s küldtek be
lőle a távollevőknek is.45 De az összetartásnak 
inkább az volt a célja, hogy különállásuk, nemesi 
származásuk, dicső múltjuk hangsúlyoztassék. 
Farsangi mulatságaikat is külön tartották, nem a 
parasztokkal együtt. 

A parasztcsaládokban az összetartásnak ilyen 
tudatos vállalása csak a legközelebbi rokonok
kal állt fenn, a távolabbi ágakkal lazábban kö
tődtek a szálak. A lakodalom és tor volt az a két 
alkalom, ahova a legtávolabbi rokont is meg
hívta, aki tehette. 

A XX. század első felében a terület azon köz
ségeiben, ahol paraszti és nemesi rétegek éltek 
egymás mellett, gyorsabban vették át az újdon
ságokat a szegényebb parasztok is. A tisztán pa
raszti lakosságú falvak közül aránylag a legjobb 
módú Szentbékkálla, az itteniek jól ki tudták 
használni korábban a bor-, később a káposz
ta-, rozmaring-,46 gyümölcs-, tej- , tejtermék-, 
zöldségeladási lehetőségeket. Táplálkozásukban 
a tartalmasabb ételek inkább megtalálhatók, mint 
Mindszentkállán, Salföldön és Kékkúton. Tej fölö
sebben, fözelékesebben alakították étrendjüket, 
dologidőben több húst ettek, a húsos és tésztás 
ételek újdonságai előbb tért hódítottak náluk. 
Mindszentkállán sok volt a cseléd, napszámos, 
néhány holdas. Az itteni lakosok iszonyú erő
feszítések árán, mindenféle munka felvállalásá
val (summásnak, aratónak elszegődés, szőlő
munka, erdei munka), piacozással egész éven át 
dolgozva, a kicsiny gyerekeket sem kímélve, 
gyomrukon spórolva tudtak egy kis bir tokra 
szert tenni. Táplálkozásuk nagyobbrészt leves
ből, kifőtt vagy sült tésztából, prószából állt. 
Jóllehet ismerték a főzelékeket, inkább csak 
babból, krumpliból, lencséből készítették, zöld
főzeléket alig. 

A kenyér- és tésztafélék repertoárjának vál
tozásához nagy mértékben hozzájárult a pa
raszti konyhán is a malomtechnika fejlődésével 
elért többféle lisztminőség. 1900-1910 körül az 
Eger vízen és a környékén lévő vízimalmokat 
modernizálták, turbinásra szerelték át, szitával, 
hengerszékkel látták el47 (Kapolcs, Monostor
apáti, Dörögd, Diszel — 2. ábra; Zánka), ezek
ben őröltették a kenyérnek (rozs) és finomabb 
tésztának való lisztet. A helybéli (Köveskálon 2, 
Henyén 1) malmok még sokáig kövesek, ,,ko-
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tyogosak" maradtak, ezekben ezután már inkább 
csak daráitattak, csak ritkábban őröltettek liszt
nek valót. A különlegesebb süteményekhez így 
megfelelő liszt állhatott rendelkezésre. Lako
dalomra, paszitára az 1920-30-as években már a 
paraszt- és cselédasszonyok is piskótával, cuk-

3. ábra. Szentbekkálla, Felszeg, Zrínyi u. 5. 1816-ban 
épült kőfalii parasztház homlokzata az udvarban szára
dó paprikafüzérekkel 
Abb. 3. Die Fassade des im Jahre 1816 gebauten stein-
wandigen Bauernhauses in der Zrinyi-Gasse 5 in Szent
bekkálla mit den im Hof trocknenden Paprikabünden 
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4. ábra. Szentbekkálla, Zrínyi u. 5. sz. ház kamraajtója, 
előtte Horváth József és Lengyel Mária, 1982 
Abb. 4. Die Kammertür des Hauses in der Zrinyi-Gasse 
5 in Szentbekkálla, davor József Horváth und Mária 
Lengyel (1982) 

ros pereccel, kráflival, kevert vagy pörkölt tor
tával álltak elő. De hétköznapokon rozs-, kuko
rica-, sőt árpaliszt, kukoricakása fogyott.48 A 
házi kenyérsütés és a kemencék használata az 
1960-as évekig tartott. A parasztcsaládok több
ségénél a füstös konyhák helyett a boltíves, nagy 
kéményesek lesznek általánosak. Korábban a 
kályha szájában, vagy a ,,póczikon", ,.tűzhelyen" 
vas háromlábakon ,,csúcsos fenekű" cserépfaze-
kakban főztek, kétágú vasvillával emelték ki az 
edényt, s azzal tették a parázsra. A katlan rend
szerint a tűzhely végében, a sarokban volt, ezt 
főként disznóöléskor használták vízmelegítésre, 
zsírsütésre, máskor az állatoknak való burgonya 
főzésére. Amikor „berakott sparhetokat" kezdtek 
készíteni (1910 után), már nem feleltek meg a 
cserépfazekak, inkább vasfazekakat, vasláboso
kat kezdtek használni. A sütőben viszont meg
felelt a cseréptepsi is, bádogtepsi is. 

A hétköznapi étrendben változások történtek 
az 1900-as évektől. A téli időszak napi kétszeri 
étkezése helyett három lett, de délben csak hi
deget fogyasztottak. Az iskolai tízóraizás hatá
sára otthon is követelték a gyermekek az ételt.49 

Az őrzőgyerekeknek májustól októberig, mikor 
hajnali 4-5 órakor elindultak ki az állatokkal, 
a kezébe nyomtak egy szelet kenyeret és gyü-



mölcsöt. Mire 9-10 órakor hazahajtottak, „meleg 
reggeli" várta őket. Az iskolába járó gyerme
kek egy részének otthon tejeskávét adtak, má
soknak pl. rántott levest, ismét mások maguk
kal vit ték az iskolába a reggelit is, azaz szá
razat. 

A nagy dologidő étrendjében lehetőleg a leg-
táplálóbbnak (energiapótlás), laktatónak, és 
szomjoltónak tartott étkek szerepeltek. Szomjol
tásnak a leves, gyümölcs, tejtermék, laktatónak a 
tésztaféle és húsféle számított. E jelzett időszak
ban a leves+tész ta helyett a leves-ff őzelék vagy 
főzelék+tészta kezd tért hódítani. A húst a le
vesbe vagy a főzelékbe főzték bele. Tejterméket 
uzsonnára szoktak kapni a munkások. 

Lakodalomban a korábban szokásos tejeskása 
helyett 1920 után egyre divatosabb a rizskoch. 
Pörkölt mellé a tehetősebbek rizsgarnírungot tá
lalnak, a véres hurka töltelékébe is rizs kerül 
a kukoricakása helyett. A sertésfeldolgozásnál 
is módosulások történnek: egyre kevesebbet füs
tölnek fel, a hús egy részét zsírban lesütik, a 
tüdőt sem füstölik, hanem kövesztik. A kásával 
töltött gömböc helyett svártlit készítenek. Ün
nepi alkalomkor fasírozott, rántott hús, töltött 
hús is megjelenik. 

A nyári eladási lehetőségek hatására a zöld
ségeskertekben egyre többféle kerti növényt 
gondoznak, ö k is kezdik készíteni a tök-, zöld
bab-, zöldborsóból való főzeléket. Telente a na
gyobb mennyiségű savanyú káposzta és szilva
lekvár mellett kisebb tételben aszalt gyümölcs, 
szárított paradicsom, de már 2-3 üveg másfajta 
lekvár, 1-2 üveg kompót, savanyú uborka, né
hány üveg paradicsomlé is sorakozott a kamrá
ban. A szórópaprikát is maguk szárították (3., 4. 
ábra) és törték össze. Korábban vettek ilyet há
zaló árusoktól. A szegény embernek sokszor egy 
volt a kamrája, pincéje, szóval mindent egy he
lyen tárolt (mint pl. Szentbékkállán ma is az 
egyik, 1810-ben épült öregház idős lakói: 5—6. 
ábra). Másoknál több pince és kamra is akadt, 

összefoglalva: A Káli-medencében a táplálko
zás területén a jobb módú nemesi háztartások
nak az újítások átvételében, továbbadásában 
igen fontos szerepe volt. A náluk cselédeskedő 
lányok-asszonyok, de a papszakácsnék is fontos 
szerepet játszottak ezeknek az újításoknak a köz
vetítésében. A nagy vendégeskedések, lakodal
mak, pasziták, halotti torok, névnapok, farsangi 
mulatságok az i lyenkor tálalt ételek kimódolt-

ságát segítették elő az úri konyhákon. De szá
mos módszert, ételfélét megőriztek a XVIII— 
XIX. századi elődeiktől is. Ezek egy része a ke
mence használatához kötött (kelt tészták, aszalt 
gyümölcsök stb.). Számos különbség adódott à 
nemesi falvak táplálkozása között is, de apróbb 
eltérések az egyes paraszti rétegek étkezési szo
kásai között is. Kimondottan szegényesnek és 
egyhangúnak csak a cselédek táplálkozása volt 
mondható. 

5—6. ábra. A Szentbékkálla, Zrínyi u. 5. sz. lakóház 
kamrája 1982 szeptemberében 
Abb. 5—6. Die Kammer des Wohnhauses in der Zrinyi-
Gasse 5 in Szentbékkálla im September 1982 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 
EA = Néprajzi Múzeum Etnológiai adattára. 
Népr. Közi. = Néprajzi Közlemények. 
MMMK = Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közle

ményei. 
VMMK = Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé

nyei. 
VMMK — Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 

1. PÁKAY Zsolt: A veszprémi püspökség uradalmai
nak összeírása 1802-ből. VMMK, 1978/13. 241. írja 
le, hogy Mindszentkál lakóinak tizedbeszolgáltatá
sából a legnagyobb értéket a bor 858 Ft 43,5 xr-ral 
képezte, a rozs értéke csak 163 Ft 24 xr. 

2. CSOMA Zsigmond: Nyugat-magyarországi termény
fuvarosok. MMMK, 1981—83. 183—207. Leírja, 
hogy a hiencz kereskedők útvonala Köveskált érin
tette, elsősorban bort vettek, néha pálinkát, és hoz
tak almát, körtét. Lovaiknak szénát hoztak maguk
kal, de zabot itt vettek nekik. 

3. MARTON Gábor: Gazdaságos méhtartás. Győr, 
1816. 235—42. Beszámol arról, hogy 1811 — 14 között 
1 kas méhe 44-re szapodott, ezalatt tiszta jövedelme 
1256 forint lett. Köveskált és környékét rendkívül 
alkalmasnak tartja a méhtartásra. 

4. FÉNYES Elek: Magyarországnak és a hozzá kapcsolt 
tar tományoknak mostani állapotja statisztikai és 
geographiai tekintetben. Pest, 1841. I. 451. Nagy 
gonddal részletezte a Balaton-felvidéki borokat. Ki
emelte Köveskál, Szentbékkálla és Kővágóörs nemes 
borát: ,,minthogy lakosai vízzel sohasem vegyítik, a 
hiencektöl élénken kereskednek". Még a korabeli 
leggyakoribb tájfajtákat is felsorolta. Balatonhenye 
savanyú borát tartósnak és keménynek ítéli. 

5. CSERJÉSI Károly—VASS János: Köveskál kisköz
ség monográfiája. EA, 4489. írja, hogy: „Bora révén 
ismert, keresett s tekintélyes lett s ezért kérték me
zővárossá való előléptetését", s kapták meg 1825-
ben azzal a joggal, hogy két országos vásárt is tart
hatnak. A hagyomány szerint 5 kocsmája volt a me
zővárosnak. Később borcenzárok közvetítettek a ke
reskedők felé. I. füzet, 36. 

6. Idézi VAJ KAI Aurél: Néprajzkutatás Veszprém me
gyében. VMMK, 1978/13. 308. 
Fater Mihály szentbékállai plébános feljegyezte, 
hogy szőlője rigolírozását azon a vidéken elsőként ő 
végeztette el. (História et annales paróchia Szentbé-
kalensis 1859. évi bejegyzés 8. p.) 

7. NAGYVATHY János: A magyar házi gazdaasszony. 
Pest, 1825. 

8. CSORBA József, Szakácsi: Somogy vármegye ismer
tetése. Pest, 1857. 74. 

9. CSOMA Zsigmond: Káposztáskertek a Káli-meden
cében. Néprajzi gyűjtöúton a Káli-medence falvai
ban. Veszprém, 1983. 17—33. 

10. CSERJÉSI í. m. 68. 
11. MÁRTON i. m. javasolja ,,némelly sütemények

b e . . . borlevest, teát, sőt még a kávét is meg lehet 
mézzel inni". Leírja, hogy mi mindenből készül ká
vé: kukorica, árpa, búza, bab, répa, cikória, makk, 
földimogyoró; 1809-ben Köveskálon látta elődje ka
sait az ablak alatt a kis kertben. Balatonhenyén az 
oskolamester kaptárai a tornácon voltak, másoknál 
a hidas tetején voltak a méhek — emlékezései sze
rint. 

12. Dr. JANKÓ János: A Balaton-melléki lakosság nép
rajza. Budapest, 1902. 210—212. 

13. MÁRTON i. m. 232. 
14. BRIGHT, Richard utazásai a Dunántúlon 1815-ben. 

Veszprém, 1970. Szerecz Imre fordítása. 
15. ,,A monoszlói Református Nemes és Szent Ekklésia 

ingó és ingatlan javát egész kiterjedésében magá
ban foglaló könyvecske 1846. és a „Monoszlói Ne

mes és Szent Ekklésiának Protokolluma 1748-tól". 
„A monoszlói Református Szent Ekklésia Commu-
nióhoz való és házi eszközei", 1836. 

16. Balatonhenyén a Székely család házába 1921-ben ra
kattak ilyen komplett kemencés-renes-berakott 
sparhetes-katlanos, parádés, egybeszerkesztett tüze
lőberendezést, rézveretes díszekkel; a kémény a fal
ba került, illetve a közvetlen a fal mellé. A vas- és 
fémrészeket üzletben vették, a kőművesmunkát he
lyi specialisták — nem szakképzettek — végezték. 

17. Ld. a 15. jegyzet. A felsorolt iratok 1981-ben még 
Monoszlón voltak a parókián, 1982-től a Pápai Egy
házi Levéltárban. 

18. NÉMETH József: A sümegi népi fazekasság. Népr. 
Közi., 1960. 

19. OLÁH József: Balaton mellyéki tudósítások barátsá
gos levelekben. Tud. Gy. 1834. III . 81. írja: „Leány
falu . . . Itt igen sok fazekasok laknak, kik leginkább 
tálakat, tányérokat, és lábasokat készítenek." 
KRESZ Mária: Fazekas, korsós, tálas. Eth., LXXI. 
(1960.) 318—21. 

20. De az is lehet, hogy tejesfazekak száradtak rajta. 
Ld. „Monoszlai Ref. SZ. Ekklésia Communióhoz való 
és Házi eszközei", 1836. 

21. „A monoszlói R. Ns és Sz. Ekklésia ingó és ingatlan 
javait egész kiterjedésben magában foglaló köny
vecske". Pápai Ref. Egyházi Levéltár. 

22. Sokszor más község határában volt a káposztáskert. 
A szentbékkállaiak 1850 előtt Lesencetomajon bérel
tek káposztáskertet, volt, akinek Balatonrendesen 
volt a káposztáskertje. A köveskáli káposztáskertek 
a Bozót-kertből, Győrffy-, Bédey- és Püspök-kertnél 
feküdtek. CSOMA i. m. 19.. 

23. HORVÁTH József: Néprajzi és helytörténeti jellegű 
adatok a nagyvázsonyi úriszék irataiból. VMMK, 10 
(1971). 86—87. 

24. 1850 előtti táplálkozási adatok egy része a vidék 
pinceszerezési szokásairól szólnak. Pl. OLÁH i. m. 
94. Köveskál tájáról írja, hogy az asszonyok külön 

- pinceszereznek és visznek ki magukkal kolbászt, ré
test, sódart, fánkot, sült baromfit. A másik téma a 
halászat, halfajták felsorolása (OLÁH i. m. 93.). Ti-
hanynál a garda, másutt a Balatonban: harcsa, fogas, 
fogassüllő, ponty, compó, őn, csuka, keszeg, koncér, 
pirosszárnyú, fehérszárnyú, küsz; a rákoknak három 
fajtáját ismerteti: fekete-, fecske- és cseresznyerák. 
Az utóbbit megfőzik, sózzák és héjjastól fogyaszt
ják, mert csak akkora, mint a makk és vörös színű. 
Köveskál határában lévő két tóban kárászokat fog
tak, a Kornyita-tóban csík is, kárász is tenyészett 
(OLÁH i. m. 76—77.). A vidék gyógyvizeit is leírja, 
köztük a kékkútit is (OLÁH i. m. 72.). Fényes Elek 
többnyire az ő adatait idézi. 

25. Számadáskönyv a Monoszlói Ref. Ns és Szent Ekklé
sia bor és pálinka bevételeiről, kiadásairól. 1846-tól. 

26. Csekő Ferencnének 1840—50 körül írta le Nagy Zsó
fia. Csekőéknek 36 hold szántójuk volt, ezenkívül 
birkalegelő és valamennyi szőlő. 

27. Győrffy Kálmánné Kenessey Kornélia közlése (ref. 
volt kisnemes sz. 1908), Köveskál, Fö u. 40.). 

28. Sebestyén Margit közlése, ref. volt kisnemes, na
gyon elszegényedtek, ő városban volt cseléd, sz. 
1909. Köveskál, Bozót u. 4. 

29. Vörös Gyuláné Nagy Erzsébet 58 éves ev. volt jó
módú kisnemes, Kővágóörs, közlése. Elmondása sze
rint módosabb portákon legalább háromféle ecet 
volt, de akár lehetett hétféle is. Kővágóörsön vad 
vagy bármilyen gyümölcsből való, borecet, kukori
ca- sőt rebarbaraecet is volt. A szegényebb parasz
tok, cselédek vadgyümölcsecetet készítettek. 

30. CSOMA i. m. 18. Legalkalmasabb területe Mind-
szentkállának, Szentbékkállának és Kékkútnak volt 
a káposztatermelésre. 
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31. HRABOVSZKY Dániel: Néhány levelek Balatonról 
és Balaton mellyékéről. Tud. Gy. 1827. X. 86. 92. 
„Régi szerencsétlenség a monda szerint, hogy a Kő
vágó Eörsi vízen egy tsapat Somogyba indult arató 
rettenetesen belé veszett" — írta, de azt is, hogy 
„aratni még is átjárnak a bő Somogyban, mert a 
legtöbb a jobb helyeket mégis e honnak Bachus fog
lalta el". 

32. OLÁH i. m. 71. 
BARCSAI Tibor: Kővágóörs és környéke. Szeged, 
1939. Leírja, hogy messzi területekről jöttek Kővá
góörsre gabonáért. 21. p. 

33. Monoszlón az egyház jövedelmét képezte az 1870-es 
években egy faiskola. 1870-80-ban Henyén Kerká-
polyi Károly pénzügyminiszternek 30 holdas faisko
lája és kertészete volt. Később a kertésze Henyén 
telepedett le és jófajta gyümölcsöket termesztett. 
NEMESBÜKI András: Községeink A-tól Z-ig. Bala-
tonhenye. Veszprémi Napló, 1968. 
A kővágóörsieknek egy füredi kertész adott el jó 
gyümölcsfacsemetéket. 

34. A piacon kofák vásárolják fel a tejterméket, tojást, 
baromfit, gyümölcsöt. 

35. SZALÂNCZI Károly: Néhány magyar földmüvescsa-
lád-típus élete számokban. Debrecen, 1932. 31. írja: 

a trianoni határok miatt, a fő piac Burgenland 
felvevőképessége megszűnt . . . a belföldi borvásár
lás alkalmi lett, nem sikerült a borral való faluzás 
sem . . . A két üdülő hónap hoz némi fellendülést" 
(9. p.). 

36. MARTON i. m. 69—70. Gazdagabb családok babká
vét hozattak, szegényebbek árpa- vagy cikóriakávét 
fogyasztottak — tejeskávét rendszerint. 

De nagyobb dologidőben a férfiak nem elégedtek 
meg reggelire tejeskávéval, hanem tartalmasabb to
jásos, húsos vagy szalonnás ételt kaptak. 

37. BRIGHT i. m. 89. 
38. KISBAN Eszter: A sertéshús tartósítása a paraszti 

háztartásban. Népi kultúra — Népi társadalom, II— 
III . 103—116. 1969. 

39. KNÉZY Judit: Orgyaskáposzta, csöngörcsont, göm

böc és egyebek. Néprajzi gyüjtőúton a Káli-meden
ce falvaiban. Veszprém, 1983. 44—47. 

40. CSERJÉSI i. m. 74. ,,A cselédek fő tápláléka burgo
nya és kenyér. Legtöbb gazdasági cseléd fizetését 
természetben kapja, azt hamarosan feléli, hisz ki 
van éhezve, azután koplal . . . " 

41. JANKÓ i. m. 219. ugyanezt írja az egész Balaton 
mellékéről. Viszont birkahús több fogyott a Káli
medencében, mint pl. a Balaton déli partján. 

42. Páhi Ferencné Csóka Lujza (sz. 1911. kat. volt cse
léd), Mindszentkálla: a következő, gyakran készített 
kásákra, pépekre emlékezett: „kukoricakása, kuko
ricadödölle, prósza (sült pép), krumpligánica, dödöl
le vagy selemgánica (főzelékpép), lisztessterc, dara-
sterc" ezenkívül még néhány archaikus ételfélére: 
„kukoricagombóc" (levesbe), „árpakorpa pogácsa", 
„böjti laska" (lepénykenyér). 

43. BOROK Edit: Lányok, asszonyok Mindszentkállán. 
Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok, 2 
(1979) 63. írja, hogy télen délre nem főztek ebédet. 
A legtovább a téli napi kétszeri étkezést a reformá
tusok, közülük is inkább a parasztok tartották. 

.44. LACKOVITS Emőke: A komaság a Káli-medence 
falvaiban. Néprajzi gyüjtőúton a Káli-medence fal
vaiban. Veszprém, 1983. 87. „A terjedelmes famíli
ákban nem szoktak kimenni a rokonságból messzire 
komáért ." 

45. JÁMBOR Lajos kézirata, pályázata. Magyar Mező
gazdasági Múzeum adattára, IV. 497. 

46. CSOMA Zsigmond: A szentbekkallai rozmaringos 
asszonyok. Néprajzi gyüjtőúton a Káli-medence fal
vaiban. Veszprém, 1983, 33—40. 

47. VAJKAI Zsófia: Malomtípusok és a molnármester
ség a XIX. századi Magyarországon. MMMK, 1978— 
80. 352—3. 

48. KNÉZY Judit: Köményleves, prósza, aszalt gyü
mölcs és egyebek. Néprajzi gyüjtőúton a Káli-me
dence falvaiban. Veszprém, 1983. 40—44. 

49. KNÉZY Judit: Néprajzi kutatások a Káli-medencé
ben. Hírek a Mezőgazdasági Múzeumból, 1983. IV. 
évf. 1. sz. 2—5. 
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JUDIT KNÊZY 

VERÄNDERUNGEN IN DER ERNÄHRUNG DER BEVÖLKERUNG 
DES KÁLER BECKENS (1840—1960) 

In Káler Becken gibt es kleinadlige und Bauerndörfer 
bzw. gemischt bewohnte Dörfer. Die Kleinadligen sind 
zum größten Teil reformiert (Köveskál, Monoszló, Bala-
tonhenye), zum kleineren Teil lutheranisch (Kővágóörs), 
die Bauern zum größten Teil katholisch und zum klei
neren Teil reformiert. In den Schränken der katholi
schen, reformierten und lutheranischen Pfarrhäuser 
zeugen viele alte Aufzeichnungen vom Leben der dama
ligen Bevölkerung und enthalten die Briefschatullen der 
Kleinadligen interessante Daten auch in Bezugh auf die 
Ernährung. 

Auf dem Gebiet der Ernährung besaßen die wohlha
benderen adligen Haushalte in der Übernahme und 
Weitergabe von Neuerungen eine sehr wichtige Rolle. 
Die bei ihnen dienenden Mädchen und Frauen, aber 
auch die Köchinnen der Pfarrer spielten bei der Ver
mittlung der Neuerungen eine wichtige Rolle. Die gro
ßen Gastmahle, Hochzeiten, Taufschmäuse, Totenmahle, 
Namenstage und Faschingsvergnügen förderten in den 
Küchen der „wohlgeborenen Frauen" die Vielzahl und. 
Erlesenheit der dabei aufgetischten Speisen. Da die 
Kleinadligen in der Kunst des Lesens und Schreibens 
den Bauern etwas vorausgingen, ergab sich bald die 
Möglichkeit des Ausprobierens und der Einbürgerung 
der im Druck erschienen Rezepte. Aber es tauchte auch 
das nach 1850 von Hand geschriebene Rezeptbuch der 
Familie Kenessey auf. Für die Ernährung des Volkes in 
dem Gebiet in den vergangenen 100-120 Jahren ist fol
gendes charakteristisch: 

1. Das Übergewicht der Teigwaren. In ihrer Anferti
gung ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der 
Bauernschaft des südlichen Transdanubiens, daß die 
komplizierteren Gebäcksorten früher erschienen, und 
zwar schon nach der Jahrhundertwende. Die Backkunst 
der wohlhabenderen Adelsfrauen von Balatonhenye 
lobte man damit, daß man sie in der Gegend nur so er
wähnte, daß dort das „ungarische Gerbeaud" sei. In 
dem Gebiet aß man übrigends Roggenbrot, wobei die 
Wohlhabenderen auch aus feinstem weißen Roggen
mehl gebackenes Brot verzehrten. An größeren Feier
tagen waren die Brezelsorten sehr beliebt, die aber 
auch wochentags gebacken wurden. 

2. In Bezug auf die Fleischsorten blieb die Bauern
schaft sowohl in der Menge als auch in der Vielfalt we
sentlich hinter den wohlhabenderen Kleinadligen zu

rück. Die meisten Bauernfamilien aßen wöchentlich nur 
einmal eine warme Fleischspeise, höchstens jedoch 
zweimal. In frischer Form wurde hauptsächlich das Ge
flügel zugerichtet. Schweinefleisch aß man frisch nur 
nach dem Schlachten, den größeren Teil nur geräuchert. 
Fisch bekamen die Einwohner von Kővágóörs in größe
ren Mengen, da sie am Gebiet des Balatons beteiligt 
waren. Die Bauern der anderen Dörfer bekamen Wild 
und Fisch kaum oder überhaupt nicht. Zur Weinlese 
versuchte jederman, Schafsgulasch zu kochen, da dies 
die größte wirtschaftliche Feier war. Das Überbleibsel 
der alten herrschaftlichen Küche war die Verwendung 
verschiedener Soßen zu gekochten Fleisch und bei feier
lichen Speisefolgen die Verwendung von Reis als Bei
lage. 

3. Die Vielfalt der für den Winter konservierten sau
ren Einlagen und an Dörrobst sowohl in den adligen als 
auch in den bäuerlichen Küchen ist ebenfalls ein Zei
chen der Verbürgerlichung in dieser Gegend. Nach 1920 
fertigten auch schon die Bäuerinnen verschiede Muse 
und Kompotte an, wobei diese jedoch neben der größe
ren Menge Pflaumenmus nur 2-3 Gläser darstellten. Die 
Adelsfrauen beschäftigten sich schon früher damit und 
fertigten auch Liktarium und Weinhonig für den Win
ter an. 

4. Ebenfalls als Zeichen des Entwicklungsstandes 
kann angesehen werden, daß für die reformierte, luthe-
ranische und katholische Bevölkerung dieser Gegend 
gleichermaßen die Existenz von Gemüsetagen (Donners
tag, Samstag, Sonntag) neben den Teigwarentagen cha
rakteristisch war. Die Gemüsespeisen wurden mit Ein
brenne und rahmiger Anrühre verfeinert. 

5. In den Gegenden des südlichen Transdanubiens 
war das Fett der Armen das Kürbiskernöl. In dieser Ge
gend jedoch wurde davon relativ wenig verzehrt. Statt 
dessen verwendete man Fett oder eine rahmige An
rühre zu den Suppen und Gemüsespeisen, manche be
nutzten in der Fastenzeit Butter. 

6. In Bezug auf die Feuerungsanlagen erschien in die
ser Gegend — bei Kleinadligen und bei der Dorfintelli
genz — der bogenförmige Rauchfang früher als in den 
Gegenden südlich des Balaton. Bei den wohlhabende
ren Familien kam es sehr oft vor, daß man neben dem 
großen Backofen für Brot auch einen kleinen Bratofen 
oder Backofen für Gebäck baute. 
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LUKACS LASZLÖ 

A LAKÓHÁZ MORFOLÓGIAI VÁLTOZÁSA 
A KÁLI-MEDENCÉBEN 

,,A ház megújítása, átépítése mindenkor életet 
jelent, azt, hogy lakója meg tud küzdeni a foly
ton változó körülményekkel és ki tudja alakítani 
maga köré kis világát." Vajkai Auréltól, konfe
renciánk ünnepeltjétől idéztem ezt a negyedszá
zaddal ezelőtt leírt mondatot.1 Előadásomban 
Vajkai Aurél megállapításának szellemében a 
Káli-medence népi építkezésének XVIII—XX. 
századi alakulását, főbb változásait szeretném be
mutatni. Előbb a lakóház építőanyagában, épület
szerkezeteiben, tüzelőrendszerében bekövetke
zett változásokat vizsgálom, majd egy-egy lakó
ház konkrét példáján mutatom be azokat. A 
kutatás során igyekeztem a még fellelhető legré
gibb építőanyagokat, formákat, szerkezeteket, 
tűzhelyeket felderíteni, mivel ezek jelentenek 
számunkra kiindulási alapot a változások, a ké
sőbbi változatok megállapításához. 

AZ ÉPÍTŐANYAGOK VÁLTOZÁSA 

A falazat. Jankó János szerint: ,,Az igazi ősi 
balatoni ház sövényfonásos volt, ez volt meg 
mindenütt a Balaton-part falvaiban, ezt szorította 
ki a sártömés a déli, a kő az északi partokon."2 

Később Vajkai Aurél kissé túlzottnak tartotta 
Jankó kijelentését, mivel a Balaton-felvidéken 
számos, pontosan datálható XVIII . századi kőhá
zat, s a kőépítkezésre vonatkozó XVIII . század
nál korábbi levéltári adatokat talált.3 Helyszíni 
kutatásaim során a Káli-medence nyolc községé
ben eddig egyetlen adatot találtam a favázas sö
vényfal előfordulására. Köveskálon a Henyei ut
cában a mai tűzoltószertár helyén állt az 1920-as 
évekig Hegyi Gábor, volt 1848-as honvéd favá
zas, sövényfalú háza. A ház fala Németh Lajos 
(sz. 1898, Köveskál, Henyei u. 1.) és Hajba Lajos 
(sz. 1900, Köveskál, Fő u. 5.) adatközlők szerint 
úgy készült, hogy 2 méterenként keményfa osz
lopokat ástak le a földbe, ezekre keresztben 
csaptatókat szegeltek, amiket ujjnyi vastagságú 
fával fontak be, majd kívül-belül polyvával ösz-
szekevert agyagos földdel betapasztották, végül 
lemeszelték. A fal keményfából, tölgyfából, helyi 
erdei fából, fonása cserfából készült. A íonyásfal 
nem volt vastagabb egy sukknál. (1 sukk: a két 
ököl és az egymás felé fordított két hüvelykujj 
együttes hossza: 31,6 cm.) Ollóágasos-szelemenes 
tetőszerkezetét két ollóágas tartotta. A gerendák, 
fedélfák, ollóágasok, a szelemen és a kb. 50 cm 
vastag mestergerenda tölgyfából készült. Tető
formája kontyos, héjazata gicás zsúp volt. A ház 

csupán két helyiségből, szobából és konyhából 
állt, egyik oldalán faoszlopos tornáccal, ahonnan 
külön ajtó nyílt a szobába és a füstös konyhába. 
Nem kötötte össze ajtó a konyhát és a szobát. A 
füst a konyha deszkamennyezetén lévő, kb. 
40X40 cm-es füstlyukon keresztül, ment fel a 
padlásra. Hegyi Gábor halála után a házban leá
nya, Hegyi Klára lakott az 1920-as évekig. Ekkor 
a házat az örökösök elbontották, a favázas sö
vényfal és a tető faanyagát elvitték, tűzifának 
használták fel. A telket a község megvette tülük, 
s később tűzoltószertár épült rá. Megemlítem, 
hogy a köveskáli reformátusoknak 1735-ben sö
vényfalú templomuk volt, a kőtemplom 1765-ben 
épült.4 

Alig találtam adatot a földfalú házak előfordu
lására. Kovács Lajos szentbékkállai kőműves em
lítette, hogy Szentbékkállán 1960 körül bontották 
le Szalay Salamon tömésfalú., füstös konyhás há
zát. Szórványos adatok kerültek elő a többrétegű, 
fal egykori alkalmazására is. Kővágóörsön voltak 
olyan házak, amelyeknek fala két külső kő- és 
egy köztes földrétegből állt. A földhöz polyvát 
vagy szőlővenyigét (venyicse) használtak kötő
anyagul. Télen főként az ilyen házak falában hú
zódtak meg a falkígyók. 

Az említett szórványadatok is^azt jelzik, hogy 
a kőfal mellett a sövényfal és a tömésfal csak je
lentéktelen szerepet játszott a Káli-medence népi 
építkezésében: a XIX—XX. század építőgyakor
latában a terület domináns falazóanyaga a kő. 
Márton Gábor köveskáli református prédikátor 
1816-ban megjelent Gazdaságos méhtartás című 
könyvében igen szellemesen emlékezett meg ko
rában a Dunántúlon alkalmazott falazóanyagok-
ról, kiemelve a Balaton északi partjának kőépít-
kezését: ,,Az én Méhesem derék fala Somogy 
Vármegyében fából volt, mert ott a' követ nem is 
ismerik, a' fa pedig igen bő. Szála Vármegyében 
pedig Méhesem' derék fala kő, agyaggal rakva, 
mert itt a' kő igen sok, — a' fának pedig a' Bala
ton mentiben olly nagy szűke kezd lenni, hogy 
talán még az annak kitalálásáról való gondolko
zás is megfordul az emberek fejében) ha lehetne 
e valami mesterséggel kővel tüzelni? — a' mi 
nem lenne képtelenebb, mint a' tudósoknak a' 
perpetuum mobile-пак kitalálásán való fejtöré
sek. A boronából vagy sarozott sövényből való 
fal talán azért jobb, hogy melegebb mint a' kőfal. 
A' hol mind a' fa, mind a' kő szűk, sárból, vá
lyogból is lehet tsinálni, valamint hogy ezekből 
jó házakat is raknak."5 

Kőből épültek a felmenő falak, az oromfalak, a 
ház alatti pince, s leggyakrabban a szabad ké-
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Î. ábra. Kőházak, kerítések (kőbástyák) Kövágóörs, Rákóczi u. 
Abb. 1. Steinhäuser, Einfassungsmauern, Kövágóörs, Rákóczi Strasse 

2. ábra. Ablaknyílás bolthajtása romos házban, Mindszentkálla 
Abb. 2. Gewölbe an einer Fensteröffnung eines Trümmerhauses, Mindszentkálla 

3. ábra. Egyetlen hosszú lapos kö áthidaló egy romos ház falában, Mindszentkálla 
Abb. 3. Aus einem einzigen Stein gemachte Überbrückung an einem Trümmerhaus, Mindszentkálla 

4. ábra. Sarokkövek egy volt füstös konyhás ház falában Köveskál, Bozót u. 
Abb. 4. Ecksteine an der Mauer eines ehemaligen Rauchküchenhauses Köveskál, Bozót Strasse 

5. ábra. Téglából épült szabad kémény, Mindszentkálla, Rákóczi tér 18. 
Abb. 5. Freier Schornstein aus Ziegel. Mindszentkálla, Rákóczi Strasse 

6. ábra. Tölgyfa gerendák és födémdeszkák, özv. Székely Józsefné füstös konyhája, Balatonhenye, Kossuth u. 
Abb. 6. Eichenbalken und Bretten in der Rauchküche der Wittwe Józsefné Székely, Balatonyhenye, Fő Str. 

ményt tartó vagy a szoba, folyosó, kamra, istálló 
feletti boltozott födémek. A kőkitermelés és a 
köfalazás gyakorlatát Kovács Lajos (sz. 1916) 
szentbékkállai kőművesnél ismertem meg. Télen 
a kőművesek követ fejtettek. A szentbékkállai 
Fekete-hegy vízmosásos részein puha, szivacsos 
szerkezetű hopoka-kő található, amelyből a falak, 
boltozatok, bótpince, áthidalók, pincelépcsők ké
szültek. Kovácsmester által készített vasékekkel 
fejtették a hopoka-követ. A kő erénél bevert 
ékekkel 15-25 cm vastag, néha 2-3 m2 felületű ho
poka-kő lapokat feszítettek föl. Nagykalapáccsal 
és ékekkel a puha kőlapokat olyan alakúra dara
bolták, amilyenre szükség volt. A Kő-tenger te
rületén kemény követ hasítottak, amelyből leg
gyakrabban lépcső készült. Dur mancsokkal (vas
ékekkel) végezték a hasítást. A hosszú kőbe 30 
cm-enként durmancsokat vertek. Helyüket elő
zőleg 2 cm mélyen spiccvésővel vésték ki. A dur-
mancsoknak feszesen kellett a kőben állni. Ha a 
kőben nem húz a durmancs, akkor kiugrik. Ilyen
kor a durmancs mellé hordóabroncsdarabból ké
szült éket, pancsettát raktak. Ha a kövön a lyuk 
már túl nagy volt, akkor a durmancs mindkét ol
dalára pancsetta került. Dur mancsokkal egészen 
hosszú, 1,5-2 m-es köveket is egyenesen tudtak 
hasítani. 

Ha a kőfalat két kőműves rakta, akkor a fal kí
vül-belül egyenes volt. Abban az esetben, ha csak 
egy kőműves falazott, az kívül törekedett egye
nesre a fallal. Ezt überhand falazásnak nevezték. 
Sárral, agyaggal dolgoztak, arra ügyeltek, hogy 
le ne folyassák vele a falat. A kövek közül nem 
dudorodhatott ki a sár, mert akkor, ha vizet ka
pott, visszagyöngült a falazat. Rakás közben, ha 
eső jött, két szál pallóval letakarták a falat. Min
dig zsinórba rakták a követ. A zsinór vége a sar
kon és a smaccon volt. A falazásnál a sarok és a 
smacc volt a legmagasabb falrész, közte rakták ki 
a falat. 25-30 cm magas faldarabokat apró, lapos 
kövekkel mindig egyenesbe hoztak, hogy rendes 
kötést tudjanak csinálni. A fal hosszában és ke
resztben is kötésre törekedtek. Utóbbira azért 
volt szükség, hogy a kőfal két rétege szét ne 
csússzon. A nagy kő mellé így kicsi jött, majd ar
ra a következő sorban újra nagy. Külön ügyeltek 
a sarokkötésre. A sarokkőnek hosszúnak, magas
nak, lehetőleg hasáb alakúnak kellett lenni. Ha 
találtak ilyent, azt félretették sarokkőnek. A 
XVIII—XIX. században főfalnak 70—80 cm vas
tag kőfalat raktak. Századunkban ez már csak 50 
cm-es volt. A kő válaszfalak vastagsága koráb
ban 60 cm, századunkban 40 cm volt. A válaszfa
lak helyénél a főfalba jó hosszú kötőköveket rak-
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tak. Kő bolthajtás rakásához deszkából készült 
sablont, ramonátot használtak. A boltpince építé
séhez használt deszkasablon az árkus. 

A különböző kőfajtákat a nép is számon tartja. 
Balatonhenyén özv. Mátyás Károlyné (sz. 1925) a 
hopoka-köről és a keménykőről beszélt. Szerinte 
a hopoka-kő nagy, lapos, varacskos (göcsörtös) 
külsejű kő. A keménykő vörös színű, kicsi, göm
bölyű, könnyű kő. Ugyancsak Balatonhenyén Szá
lai Gábor (sz. 1901) így beszélt a kőfejtésről, kő-
falazásról, kőformákról: „Kőből van a fal, fekete, 
fehér, sárga kőből. A dombokból szedték elő. 
Domokos megye területéről fejtették a reformá
tus templom köveit csak a föld színéről szedték 
össze, ásták ki. Sárral rakták össze. A fundamen
tum kő, 60—70 cm mély, a falvastagság 60 cm. 
Ha mocskos (gömbölyű) a kő, abból nem lehet 50 
cm-es falat rakni. Azért csináltak 60 cm-es falat, 
hogy a mocskos kő elférjen benne. A mocskos 
kőből szaporodik a fal, a laposból nem. A fölső 
faluvégen vannak agyaglikak, onnan szedték ösz-
sze az agyagot sárnak. Az agyag közé feketeföl
det tettek a fundamentumgödör földjéből." 

Századunk közepéig a Káli-medencében tég
lából csak ritkán készült kőfal. Válaszfal építésé
hez is csak elvétve használták. A legtöbb téglát 
a kéményekhez, esetleg a boltozatok, tűzhelyek 

építéséhez használták fel. Szentbékkállán ura
dalmi téglaégető működött, ahol téglásként Fi 
József dolgozott. Az agyaggödör és a téglaégetés 
helye az erdő mellett volt. Fával égették a téglát, 
a múlt század végén még boglyában, a két világ
háború közötti időszakban már beboltozott tégla
kemencében. 

Födém. A fafödémek egyik csoportja helyi ke
ményfából, leggyakrabban tölgyfából készült. 
Tölgyfa gerendákat és födémdeszkákat találunk 
a régi füstös konyhás házakban. A gerendák a 
szobában rendszerint vastagabbak, a deszkák 
vastagabbak és szélesebbek, finomabban meg
munkáltak, mint a füstös konyhában. A födémge
rendákat mestergerenda támasztja alá. Barabás 
Jenő és Gilyén Nándor vezérfonala hívta fel fi
gyelmemet a ház hossztengelyére merőleges ke
reszt-mestergerendára, amelynek dunántúli elő
fordulása a Veszprém—Kaposvár vonaltól nyu
gatra esik.6 A Káli-medencében eddig négy he
lyen találkoztam kereszt-mestergerendával . A 
vidék legrégibb, biztosan datált lakóháza a mo-
noszlói református parókia. Első szobájában a ke
ményfa deszkafödémet 5 db, a ház hossztengelyé
vel párhuzamosan futó gerenda tartja. A geren
dákat a ház hossztengelyére merőleges kereszt
mestergerenda gyámolítja. Rajta a felirat az épít-

7. ábra. Monoszló, ref. parókia 
Abb. 7. Reformierte Parochie in Monoszló 

8. ábra. Kereszt-mestergerenda, Monoszló, ref. parókia első szobája, 1765 
Abb. 8. Quer—Riegel an der reformierte Parochie, im ersten Zimmer, 1765 

9. ábra. Kereszt-mestergerenda, Szentbékkálla, Zrínyi u. 5. Lengyel Mária háza 
Abb. 9. Quer—Riegel bei Maria Lengyel, Szentbékkálla, Zrínyi Strasse 5. 

10. ábra. Csehüvegboltozatú födém Borbély Gyula köveskáli házában 
Abb. 10. Böhmische Kappe in der Küche bei Gyula Borbély, Köveskál 

11. ábra. Csehüvegboltozat középső erősítő boltövvel Varga Béla Kővágóörs, Zrínyi u. 6. sz. házában 
Abb. 11. Böhmische Kappe des ehemaligen Zimmers, heute Tischlerwerkstätte, in der Mitte ein starkes Gewölbe bei 

Béla Varga, Kővágóörs, Zrínyi Str. 6. 
12. ábra. Dongaboltozatú hátsó szoba Gellei Erzsébet Kővágóörs, Ady u. 12. sz. házában 

Abb. 12. Tonnengewölbe im hinteren Wohnzimmer bei Erzsébet Gellei, Kővágóörs, Ady Str. 12. 
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tető prédikátor, Oroszi Sámuel nevét és az építés 
évszámát örökíti meg: 0 :S MDCCLXV. A geren
dák és a mestergerenda anyaga keményfa. Fenyő
fából készült a hátsó szoba deszkafödéme, amely 
mestergerenda nélküli, de az 5 db födémgerenda 
itt is a ház hossztengelyével párhuzamosan he
lyezkedik el. 

Egyed Kálmánné Kékkút Kütyü házsorában ta
lálható népi műemlék lakóházában a keményfa 
deszkafödém gerendái a szobában és a konyhá
ban a ház hossztengelyével párhuzamosan futnak. 
A gerendákat a szobában kereszt-mestergerenda 
támasztja alá. Szépen faragott keményfa kereszt
mestergerenda található Lengyel Mária, Szent-
békkálla, Zrínyi u. 5. sz. alatti, egykor füstös 
konyhás házának szobájában. A tulajdonos sze
rint a ház oromfalának vakolatán korábban az 
1816-os évszám volt olvasható. Bárány Gábor 
(Kővágóörs, Zrínyi u. 7.) házának hátsó szobájá
ban a tölgyfa gerendák a ház hossztengelyével 
párhuzamosan futnak. Korábban a szobában 
kereszt-mestergerenda is volt, de egy átépítés 
során 1948-ban levették. A családi Bibliába tett 
feljegyzés szerint a ház 1771-ben épült. 

Barabás Jenő felhívta a figyelmet, hogy a ke
reszt-mestergerenda egykori meglétére akkor is 
következtetni tudunk, ha maga a kereszt-mester
gerenda már nem található meg. Egykori elterje
dési területén kereszt-mestergerenda nélkül is 
előfordulhatnak a ház hossztengelyével párhuza
mos födémgerendák. így futnak a keményfa ge
rendák a Salföld, Kossuth u. 38. sz. alatti ma is 
kémény nélküli, füstös konyhás ház szobájában 
és konyhájában. A ház ma lakatlan, özv. Horváth 
Gyuláné örököseié. Az egykori füstös konyhák
ban a gerendák ilyen irányú futása gyakran elő
fordult, özv . Antal Istvánné (Kővágóörs, Petőfi 
u. 38.) és özv. Szilágyi Jánosné (Kövágóörs, Vö
rösmarty u. 4.) egykori füstös konyhájában ma 
is a ház hossztengelyével párhuzamosan futnak a 
gerendák. Köveskálon özv. Hajba Lajosné (Fö u. 
5.) házának építésekor, 1885-ben hátul megma
radt a szoba—füstös konyha—istálló beosztású 
régi ház. A konyhában a gerendák a ház hossz
tengelyével párhuzamosan helyezkednek el. Az 
említett épületek a terület legrégibb lakóházai 
közé tartoznak, valamennyi a XVIII . században 

és a XIX. század első felében épült. Kereszt
mestergerendát a XIX. második felében vagy szá
zadunkban épült lakóházban nem találtam. 
Ugyanígy a födém anyagaként alkalmazott ke
ményfa is a XIX. század közepét megelőző idő
szakra jellemző. Tudjuk, hogy valamennyi köz
ség határához nemesi, paraszti tulajdonú erdő 
tartozott, amelynek állománya elsősorban lombos 
fa, keményfa volt. A keményfa födémek és a te
tőszerkezet anyaga ezekből az erdőkből szár
mazik. 

A XIX. század második felében és a száza
dunkban épült házak födémé és tetőszerkezete 
már elsősorban fenyőfából készült. Fenyőfával 
az I. világháború végéig, elvétve az 1920-as 
évekig a felső-őrségi magyar és a nyugat-ma
gyarországi (burgenlandi) hienc fuvarosok lát
ták el a Káli-medence községeit. Adatközlőm, 
Mohos Károly (sz. 1901) köveskáli lakos így be
szélt róluk: ,,A stájer hencek jöttek kocsival, 
nagy igás hénclovakkal, a nyakukon iga volt. 
Szekerüknek két fenyődurungból állt az oldala, 
négy rakoncája volt, közte a fenyődeszka, léc, 
gerenda, szarufa. Csak a fuvarosnak volt egy 
szalma- vagy szénaülése, a lábai lógtak a ko-
csirúdra. Hátul meg három lécből óriási sarág-
lya volt, ahol tartották a szénát a lovaknak. Sok
szor tíz kocsi is jött egymásután. A fa tetején 
voltak az üres hordók, még négy is volt egy 
kocsin, húsz-huszonöt hektolitert is elvittek egy 
kocsival. Az 1920-as évekig jártak ide. Tapolca 
felől, Mindszentkállán keresztül jöttek. A nagy
kocsmánál volt a beszálló, ha este értek ide, ak
kor oda beszálltak. Mentek Tagyonba, Zánkára, 
Antalfára. A nagykocsma istállójába harminc ló 
fért, a lábas fészer alá beálltak a kocsival. Reg
gel mentek tovább. Visszafelé is itt aludtak. Aki
nek kellett, szólt nekik, hogy hozzanak fát, meg
rendelték. Ügy is volt, hogy lehetett tőlük sza
badon venni. Borért is lehetett tőlük fát venni. 
A hegyben rakodtak meg a borral. Piros almát 
is hoztak ládaszám, aminek a belseje is piros. 
Azt itt adták el pénzért. Nagyon olcsón ad
ták. Felsőőrből, Pinkafőről, Zalalövőről jöttek. 
A fáért átmentek Stájerbe. A hencek tudtak ma
gyarul, törve beszéltek, mint a magyarországi 
svábok." Balatonhenyén özv. Böde József né 

13. ábra. Szelement tartó, ajtóval ellátott középső oromfal (csipkefal), Mindszentkálla, Rákóczi tér 18. 
Abb. 13. Mittlere Giebelmauer, Mindszentkálla, Rákóczi Platz 18. 

14. ábra. A monoszlói Kerkápoly-ház csonka kontyos teteje, Hegyi u. 1. 
Abb. 14. Das Kerkápoly-Haus mit stumpfen Schopfwalmdach, Monoszló, Hegyi Str. 1. 

15. ábra. A lécekhez kötözött zsupkévék, a gicák, Mindszentkálla, Rákóczi tér 18. 
Abb. 15. Die zu den Latten gebundene Schaubgarben, Mindszentkálla, Rákóczi Platz 8. 
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16. ábra. Mohos Károly köveskáli nádazó szerszámai: nyárs, satu, pofozó 
Abb. 16. Schilfrohrfachmanns Werkzeuge Köveskál 

17. ábra. Lengyel Mária 1816-ban épült füstös konyhás háza, Szentbekkálla, Zrínyi u. 5. 
Abb. 17. Das ehemalige Rauchküchenhaus von Mária Lengyel, Baujahr. 1816. Szentbekkálla, Zrínyi Strasse 5. 

18. ábra. özv. Egyed Kálmánné füstös konyhás háza, Kékkút, Fő u. 55. 
Abb. 18. Rauchküchenhaus der Wittwe Kálmánné Egyed, Kékkút, Fő Strasse 55. 

(szül. 1905) a hienc fafuvarosok kapcsán emlí
tette: ,,A magyar fenyő nem jó, nem tartós, a 
német fenyő a tartós." 

Századunkban már leggyakrabban a közeli fa
telepeken szerezték be az épületfát. Révfülöpön, 
Díszeiben, Tapolcán deszkametsző és fatelep is 
volt. A hiencek elmaradása után Révfülöpön Po-
lacsek Ármin nyitott fakereskedést. Stájeror
szágban volt erdeje, onnan hordta a fát. 

A boltozott födémek két formájával: a csehsü-
vegboltozattal és a dongaboltozattal gyakran ta
lálkozunk a Káli-medence községeiben. Cseh-
süvegboltozatú szobákat (csehbót, bótszoba), 
konyhákat, tornácokat (gang) elsősorban a jó
módú nemesi és honorácior réteg házaiban, va
lamint az uradalmi alkalmazottak számára épí
tett lakóházakban találunk. Később ezek a házak 
jómódú parasztok tulajdonába kerülhettek. Don
gaboltozatú kamrát (bótkamra), istállót (bótis-
tálló) parasztházaknál is találunk. A boltozatok 
anyaga kő, ritkán tégla. 

Csehsüvegboltozatú Köveskálon özv. Kövesdi 
Károlyné Fő u. 24. sz. alatti házában a hátsó szo
ba. Az első szoba gerendás. A ház korábban Ré-
dey István uradalmi gazdatiszté volt. Győrffy 
Kálmánnál (Fő u. 40.) a hátsó kisszoba csehsü
vegboltozatú. A ház jómódú nemesi famíliáké 
(Szalay, Kenessey) volt. Csehsüvegboltozatú a 
szoba és a konyha Borbély Gyula házában (He-
nyei u. 58.). Az épület 1952-ig Fábián Zsigmond 
jómódú birtokos tulajdona, aki három házzal is 
bírt Köveskálon. Ezt a házat a hagyomány szerint 
olasz kőművesek építették. Fábiánék másik háza 
a Henyei úton jelenleg Szokoly Lajosé. Ennek 
egyik csehsüvegboltozatú szobájában korábban 
tejcsarnok működött. 

Balatonhenyén Madár Dezső (Kossuth u. 49.) 
házában a nagyszoba és a kisszoba csehsüveg
boltozatú. A nagyszobát 1910 körül az erősítő 
boltöv (szivárvány) vonalában kettéválasztották. 
A szobák dongaboltozatú folyosóról nyílnak. A 
házat dr. Salkovits Sándor földmérőmérnök épít
tette, tőle vásárolta meg Madár József jómódú 
birtokos 1852-ben. 

Szentbékkállán özv. Neuperger Lajosné házá
ban (Jókai u. 1.) a két első szoba tégla csehsüveg

boltozatú. A hátsó szoba keményfa födémgeren
dájába vésve ez olvasható: ,,KÉSZÜLT BARBÉLY 
JOSEF A 1837 ÉSZTEN 2 SZEPTEMBER." A ha
gyomány szerint a Neuperger-házat és a vele 
szomszédos Molnár Gyula-féle házat a múlt szá
zad első felében az Esterházy-uradalom ispánja, 
illetve erdésze építtette, özv . Istvándy Jenőné 
házában (Kossuth u. 9.) a hátsó szoba csehsüveg
boltozatú volt. Egyik sarka beszakadt, ezért az 
1960-as években a boltozatot lebontották. A ház 
1825-ben épült. Mindszentkállán Hoffmann Gyula 
házában (Rákóczi tér 18.) a hátsó szoba és a 
kamra tégla csehsüvegboltozatú. A szoba bolto
zata zöldre festett, középen stukkódísz: kör alakú 
mezőben rozetta. 

A legtöbb csehsüvegboltozatú szobát Kővágó-
őrsön találtam. Bárány Gábor házában a 6 X 6 ni
es nagyszoba csehsüvegboltozatát középen erő
sítő boltöv (szivárvány) választja két boltfelü
letre. Mai tulajdonosa a nemes Duchon család 
leszármazottja. Hasonló szerkezetű Varga Béla 
Zrínyi u. 6. sz. alatti házában a jelenleg asztalos
műhelyként használt szoba csehsüvegboltozata. 
A ház korábban az Eösze család tulajdonában 
volt. Az evangélikus templom mellett az Ács 
Dániel-féle lakatlan ház első szobája csehsüveg
boltozatú, középen szivárvánnyá/. Gádora is bol
tozott födémű. Konyhájának tégla szabad kémé
nyét ugyancsak hatalmas kő dongaboltozat hord
ja. A Kerkápoly-kúria (Petőfi u. 18.) nagy- és 
kisszobája is csehsüvegboltozatú. Oromfalán az 
1821-es évszám olvasható. Alatta dongaboltozatú 
kőpince van. özv . Salamon Ferencné (Petőfi u. 
14.) házának 4 X 4 m-es hátsó szobája kő cseh
süvegboltozatú. A ház 1913 előtt Ács Vince ne
mességgel bíró, jómódú gazdaemberé volt. Dr. 
Simonyi Ernőné (Dózsa u. 7.) házát 1824-ben épít
tette Barla Mihály kővágóörsi evangélikus pap. 
Szabad kéményes konyhájához mindkét oldalról 
egy nagy- és egy kisszoba kapcsolódik. Építése
kor mind a négy szoba csehsüvegboltozatú volt. 
Ma már csak a hátsó kisszoba ilyen, mivel a má
sik három boltozat megrepedezett, ezért 1928-
ban lebontották azokat. 

A dongaboltozatú kamrák jó részét napjaink
ban szobaként használják. Minden esetben a ház 
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hátsó szobája dongaboltozatú. Szobaként használ
ják a dongaboltozatos helyiséget: özv. Bende 
Józsefné (Balatonhenye, Kossuth u. 90.), Gellei 
Erzsébet (Kővágóörs, Ady u. 12.), Gabay László 
budapesti tanár (Kövágóörs, Vörösmarty u. 10, 
korábban Gombos Gábor háza). Szentbékkállán 
Lengyel Mária (Zrínyi u. 5.) házának bótkamrá-
jában a század elején az akkori tulajdonos, Vajai 
Magdolna lakott, a ház első szobáját bérbe adta. 
A kő dongaboltozat a kamra egyik sarkában le
szakadt, ezért 1968-ban lebontották, és síkmeny-
nyezetűvé alakították. Kamraként használják. 
Ugyancsak kamraként szolgál a bótkamra Kő-
vágóörsön Bárány Gábornál, Balatonhenyén özv. 
Székely Gyulánénál (Kossuth u. 125.). Utóbbi 
helyen az istálló is kő dongaboltozatú. Balaton
henyén a falu végén a Harmat Pál-féle ház (Kos
suth u.) hátsó szobája is dongaboltozatú. Ugyan
csak dongaboltozat fedi a köveskáli régi refor
mátus iskola tantermét. Az épület századunk 
elején a Sebestyén család tulajdonába került. A 
kamraként használt bótkamrában találjuk a ga
bonáshombárokat, a gabonatárolásra használt, 
régi, egyfenekű boroshordókat is. 

Szentbékkállán Marton Dániel (1858—1946) 
kőművesmester hagyatékában egy, a század
fordulón keletkezett tervrajzára bukkantam. A 
tervrajz egy kétszobás, szabad kéményes kony-
hájú házról készült, amelyhez hátul dongabolto
zatú kamra tartozik. 

Tetőszerkezet. A Káli-medencében a régi és 
domináns tetőszerkezet az ollóágasos tető. Elől-
hátul kő oromfal (csipkefal), középen, a válasz
falak fölött ajtóval ellátott egész vagy fél csipke
fal, de leggyakrabban ollóágasok tartják a szele
ment. Az ollókat a válaszfalak fölötti ollógeren

dákba csapolják, amelyek a födémgerendákhoz 
hasonlóan, a sárgerendán nyugszanak. A sárge
renda a kőfal külső 3/4 részén fut. A felül egy
máshoz csapolt íödéllákat a szelemenhez szege
lik. Alsó végeiket a sárgerendához egyszerű 
horgolással kötik, majd szegelik. A sárgerendán 
túl az eresz (isztergye) 25-40 cm-rel lóg túl. A 
XIX. század közepe előtt épült házak tetőanyaga 
— a födémhez hasonlóan — helyi keményfa, 
leggyakrabban tölgyfa, bükkfa, cserfa. Gyakran 
látunk hasított, bárdolatlan ollóágasokat, födél
fákat, keményfa husángokból készült lécezést. 
A szelemen viszont minden esetben gondosan 
megmunkált, vastag fa. Értékét jelzi, hogy tűz
vész után a megpörkölődött, kívül megégett sze
lement újra felhasználták. Balatonhenyén az 
1844-ben épült Kenessey-ház (Kossuth u. 125.) 
nádteteje ,,még a betyárvilág alatt" leégett. Ujra-
nádaztatták, egészen az 1960-as évekig nádas 
volt, amikor becserepeztették. Még ekkor is 
ollóágasos tetőszerkezet készült. Az ollóágasokat, 
födélfákat, a lécezést kicserélték (fenyőfa), de 
hátul a konyha és a bótkamra fölé visszakerült az 
1844-ből való, égett nyárfa szelemen. 

Hosszú ágasos tetőszerkezettel lakóházon se
hol nem találkoztam a Káli-medencében. Ennek 
előfordulását nem is vártam, mivel Vajkai Aurél 
már 1940-ben megállapította, hogy a zalai Bala
ton-parton a hosszú ágasos tetőszerkezet hiány
zik. Rövid ágasos tetőszerkezetet eddig egyetlen 
helyen: özv. Székely Józsefné, Balatonhenye, 
Kossuth utcai házán láttam. A szelement szük
ség esetén később a rövid ágasra emlékeztető 
oszloppal támaszthatták alá. Erre utal Ns. So-
modi István és Sas Pál köveskáli borbírák 1807-
ből ránk maradt számadása: ,,A kotsma háznál 

19. ábra. A katlan Németh Lajos eredetileg szabad kéményes konyhájában, Köveskál, Henyei u. 1. 
Abb. 19. Kessel bei Lajos Németh. Die Küche war original mit freiem Schornstein gebaut. Köveskál, Henyei Str. 1. 

20. ábra. Konyhai mászókémény pléhajtója, 1887. Bőczi Károly Köveskál, Fő u. 27. sz. házában 
Abb. 20. Kletterschornsteintür mit der Jahreszahl 1887, bei Károly Bőczi, Köveskál, Fö Strasse 27. 

21. ábra. Kocka alakú kemence özv. Székely Józsefné Balatonhenye Kossuth utcai házában 
Abb. 21. Würfelförmiger Backofen bei der Wittwe Józsefné Székely, in der Küche; Balatonhenye, Kossuth Strasse 
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22. ábra. Régi takaréktűzhely csempéivel borított kemence, Mindszentkálla, Tanács-köz 9., Hoffmann testvérek 
Abb. 22. Mit den Kacheln des alten Spaarherdes gedeckter Backofen in der Küche der Geschwister Hoffmann, 

Mindszentkálla, Tanács-köz 9. 
23. ábra. Tüzelőpadka Gellei Erzsébet szabad kéményes konyhájában, Kővágóörs 

Abb. 23. Offene Feuerbank bei Erzsébet Gellei in der Küche mit freiem Schornstein. Kővágóörs, Ady Strasse 12. 
24. ábra. Mászókéményhez kapcsolódó kemence, özv. Bende Józsefné Balatonhenye, Kossuth u. 90. konyhájában 
Abb. 24. Kletterschornstein mit dem dazu gehörenden Backofen bei Wittwe Józsefné Bende, in der Küche, Balaton

henye, Kossuth Strasse 90. 

a szelemen alá egy dúcot tettem a segítőknek 
atam 1 Itze." 

Tetőforma szempontjából ma a nyeregtető az 
egyeduralkodó. A korábbi emlékanyagban szór
ványosan kontyos tetővel és sátortetővel is ta
lálkozunk. A monoszlói református parókia teteje 
elöl oromfalas (csipkefalas), hátul kontyos. Mind
két végén íarazatos (kontyos) tető fedte a Köves-
kálról említett favázas sövényfalú házat. Köves-
kálon a Bozót utcában Fehér János egykori füs
tös konyhás háza is kontyos tetejű volt. A kon
tyos tetőnél a szelement ollóágasok tartották. 
Köveskálon a füstös konyhás Kertész-házat 
zsúpos sátortető fedte. A monoszlói Kerkápoly-
ház (Hegyi u. 1.) teteje csonka kontyos. Az 
egyeduralkodó nyeregtetős, gazdag vakolat
architektúrájú csipkefalas (oromfalas), gyakran 
tornácos házak sora, utcaképe nagymértékben 
emeli a Káli-medence népi építészetének eszté
tikai értékét. 

Héjazat. A két fontos tetőfedő anyag: a zsúp 
és a nád közül korábban a zsúpé volt a vezető 
szerep. A Káli-medencében a /tévés (gicás) zsúpo-
zás terjedt el. Ez Nyugat-Dunántúl (Őrség, Gö
csej) felé mutató kapcsolatokra utal, e területe
ket is a kévés zsúpozás jellemzi.8 Ezzel szemben 
Kelet-Dunántúlon (Vértes, Mezőföld) már felvert 
zsúptetőket találunk. A Káli-medencében az 
egyik fő termesztett gabonafajta a rozs, amely
nek kézi csépelésü szalmájából nyerték a zsúpot. 
Zsúp adásáról-vételéről az egyházi számadások
ból is gyakran értesülünk. A monoszlói reformá
tus egyház 1845. évi gondnoki számadáskönyvé
ben olvashatjuk: „Antalfán 100 kéve zsúpért 
adtam 10 Ft Kenyeres János kurátor adott 100 
kéve zsúpot 10 Ft 
Kenyeres Sándornak eladtam 76 kéve zsúpot 
(12 xr) 7 Ft 36 xr 
Ugyan annak 40 kévét 10 xr-jával párját 3 Ft 
20 xr 
Horváth Jánosnak 30 kévét 10 xr párját 1 Ft 
30 xr 

Csekő Jánosnak 10 kévét 50 xr 
Csekő Sándornak 20 kévét 1 Ft 40 xr." 

Szegletes István Szentbékkálla, Petőfi u. 6. sz. 
alatti házának zsúpteteje 1860 körül leégett. Tu
lajdonosa a bírótól írásbeli igazolást kapott a 
tűzesetről, s a közeli falvakba (Köveskál, Bala
tonhenye, Pula, öcs , Padrag) ment zsúpot gyűj
teni. Aki csak tudta, 5-10 kéve zsúppal segítette 
az égettet. Végül egy hosszú szekérrel 500 kéve 
zsúpot hozott haza. 

A nádat a Balatonból, a közeli Révfülöpről, 
Pálkövéről, Balatonrendesről hozták. Itt a tulaj
donosok nyilasokban (táblákban) árverés útján 
árulták a nádat. A vevő harmadában arattatta le: 
a nád 2/3-a az övé, 1/3-a a nádvágóé lett. Toló
kaszával és gyalázkával vágták a nádat. 

A zsúp- és a nádtetőkészítés munkamenetét 
Mohos Károly köveskáli nádazó ismertette meg 
velem. Az elcsépelt rozsszalmából a zsúpozó 
gicákat csinált. A szalmakötéllel átkötött zsúp-
kéve átmérője kb. 80 cm volt. A zsúpozó kibon
totta a kévét, 1/5 részét elvette, a tövétől 20 cm-
re vékony szalmakötéllel átkötötte, cucafával át
szúrta, és megcsavarta gicának. Reggel a szérűs
kertben megcsinálta az egész napra való gicát. 
Négyzetméterenként 18 db gica kellett. Egy se
gítség odahordta, egy másik meg fölszórta a zsú-
pozónak, aki elkapkodta, 4-5 gicát maga mellé 
rakott, és elkezdte felkötni. A gicát a saját anya
gával kötötte oda a léchez. Gicákkal, kötözött 
zsúppal fedett házak legtovább Mindszentkállán 
maradtak fenn. Itt Csombó Béláné háza (Petőfi 
u.) 1982-ig ilyen volt, ekkor a gicás zsúp tetejét 
hullámpalára cserélték. Szerencsére már koráb
ban sikerült lefényképezni. Tetejét Mohos Ká
roly zsúpozta. A zsúptető gerincének szegesét 
sörtézésnek nevezték. A sörtének való a gicánál 
valamivel nagyobb csomó zsúp. Vékony szalma
kötéllel ezt is jó szorosan összekötötték, cuca
fával átszúrták, kétfelé vették, de nem tekerték 
meg. Lerakták a földre, elhúzták kétfelé, vízzel 
megöntözték, hogy meggyengüljön. Másnap így 
álltak neki föltenni a sörtét. Egy-egy csomót 
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vettek, megtekerték, a végét a tekerés alá dug
ták. Sörtézéssel így szépen fonott tetőgerincet 
készítettek. A tetőgerinc két végére egy-egy 
álló zsúpcsomó, a bóbita került. Zsúpozáshoz lét
rán kívül csak a cucaía kellett. Ez 40-50 cm 
hosszú, mindkét végén hegyes, lapos keményfa 
szerszám. 

Nádazáskor két lábiát, a vendégoldalnál erő-
sebb akácfát támasztottak az ereszhez. A láb
fákra keresztben egy hosszú, vastag fa került, 
ezen járt a nádazó, ez az állása. Efölé jött még 
egy fa, a faltól 60-70 cm-re, ez tartotta a nád 
végeit, az ereszt. A csipkeíal felett, a tetösík vé
gén elkészítették a szegélyt. Jó erősen össze
szorított kévéket, szegélyt erősítettek a szaru
fához, amelyre felül lépcsöszerüen apró nád
csomókat kötöztek. A nádkévéket a segítség 
feladogatta a tetőre, a nádazó felrakta egymás 
mellé. A kévék sás- vagy drótköteleit a nádazó 
kibontotta, a nádat a lécezésen szétterítette. A 
{elterítés után a nádat csaptatóval lecsaptatták. 
A csaptató 5-6 cm átmérőjű, hosszú kőris, gyer
tyán vagy akácfa volt, amit 40 cm-enként a léc
hez és a szarufához kötöttek. A múlt században 
még gúzzsal (fűzfavesszővel) kötöztek. A kötözés 
segédeszköze a vasból készült, hegyes, egyenes, 
lyukas végű nyárs. Ezt a nádazó a csaptató alatt 
és felett a tetőbe szúrta, a segítség a padláson 
drótot fűzött bele. A csaptatókat a következő sor 
nád vége eltakarta. Kötözés után jött a íölverés, 
hogy sima legyen a tető. Ezt keményfából ké
szült, végén megvasalt, nyeles pofozóval végez
ték. Kelet-Dunántúlról, a Velencei-tó és a Sárrét 
területéről ismert nádverő keiét, fogazott verőt 

nem használták.9 A csaptatókat fából, századunk
ban már vasból készült csavaros satuval szorí
tották le. Minden sornál satultak: a megtágult 
drótot a segítség húzta meg a padláson. A tető 
magasságától és a nád hosszától függően 3-4-5-6 
soros tetők voltak. A legfelső sort a gerincnél 
(urom) beszegték: a gerinc felett egymást keresz
tező nádcsomókat markonként összefonták. A 
szeges tetejére két szál deszkából összeszegelt 
gerinctakaró (uromtakaró) került, amit a szeges
hez kötöztek dróttal. Ha nem volt deszka, akkor 
egy vékonyabb nádkévét kötöztek össze, és a 
szegesre kötötték. A legtöbb helyen még ez sem 
volt, hanem a zsúptetőhöz hasonlóan a szeges 
szabadon maradt. A tetőgerinc két végére nád
ból padogát tettek. A két padogát megcsinálták a 
földön: nádkévét dróttal jó erősen összekötöztek, 
a végét kétfelé vették, közepébe egyméteres 
cöveket szúrtak, és a csipkefal fölött beleverték a 
tetőbe. Alsó végeit a csaptatóval csaptatták le. 
Négyzetméterenként 16 kéve nád kellett, amiből 
20-25-30 cm vastag új tetőt készítettek. A szeges
hez méterenként 5 kéve nádra volt szükség. 
Megkülönböztettek szegni való nádat, amely 
szép hosszú, és verni való nádat, ami rövidebb 
is lehetett. A nádazó szerszámkészletéhez az 
állásfán, nyárson, poiozón és satun kívül a nád
tetőn való járáshoz a hegyes vaskarmokkal a 
nádtetőbe szúrható, kétfokú létra, a macska tarto
zott. A nádazáshoz egy segítség kellett: ő ado
gatta fel a nádat, a padláson ő szúrta a nyársba 
a drótot, satuláskor ő tette a hosszú fát két szaru
fa közé. 

A tetőfedés anyagában századunkban robba-

25. ábra. Marton Dániel szentbékkállai kőművesmester tervrajza kétszobás, szabad kéményes konyhájú, dongabolto
zatos kamrájú házról 

Abb. 25. Bauplan des Maurermeisters Dániel Marton von der Jahrhundertwende. Wohnhaus mit zwei Zimmern, 
Küche mit freiem Schornstein, Tonnengewölbe in der Kammer. 
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26. ábra. Marton Dániel kőművesmester tervrajza 1904-ből Erny János kővágóörsi házáról 
Abb. 26. Bauplan des Maurermeisters Dániel Marton vom Jahre 1904 über das Haus von János Erny in Kővágóörs. 

násszerű változást egy-egy nagy tűzvész idézett 
elő. Monoszlón az 1910-es nagy tűzvész után 
több házat bádogtetövel építettek újjá. Szent-
békkálla 1918-ban égett le, ekkor már cserép
tetővel építették fel a megégett házakat. 

A zsúp és nád elsődlegessége mellett a héjazat 
anyaga alárendelten fazsindely vagy hódfarkú 
cserép is lehetett. Ezekkel ritkán találkoztunk 
parasztházon. Köveskálon az I. vi lágháború előtt 
a katolikus templom, a kocsmafészer (lábas 
kocsiszín) és Túri István háza fazsindelyes volt. 
Szentbékkállán 1912-ig fazsindely fedte a templo
mot. Fazsindelyes volt az 1930-as évekig a szent-
békkállai grófház: az Esterházy-uradalom egy
kori cselédháza is (ma a Pegazus Fogadó). 

TÜZE LŐ RENDSZER 

A Káli-medence eredetileg a füstös konyhás— 
kályhás tüzelőrendszer területe volt, ahol a sza
bad kémény már a XVIII . században megjelent. 
Területünkön a XVIII—XX. században e két 
tüzelőtípus egymás mellett élt. A nyilvánvalóan 
régies füstös konyhás—kályhás tüzelőrendszer 

elsősorban a parasztság lakóházait jellemezte, 
s egészen századunk elejéig számbeli fölényben 
volt a kéményes házakkal szemben. Nyitrai Fe
renc (sz. 1905) szentbékkállai kőműves becslése 
szerint a faluban az 1910-es években a házak 
3/4 része még füstös konyhás volt. Csupán 1/4 
részük volt szabad kéményes vagy mászókémé-
nyes. Utóbbi kémény már teljesen zárt, 45 cm 
átmérőjű téglakémény.1 0 A mászható kémény 
neve onnan származik, hogy tisztításakor a ké
ményseprő felmászott benne, s oldaláról lekapar
ta a kormot. 

Legrégibb, biztosan datálható épületeink sza
bad kéményesek. Ezek a házak mind a jómódú 
nemesi, honorácior réteg épületei voltak, vagy 
egyházi, uradalmi eredetűek. Természetesen ké
sőbb paraszti kézre kerülhettek. Szabad kémé
nyes házként épült fel a monoszlói református 
parókia (1765), Kővágóörsön a Duchon-ház 
(1771), a Kerkápoly-kúria (1821), a Barla-ház 
(1824), Szentbékkállán az Istvándy-ház (1825) és 
a Neuperger-ház (1837). 

Márton Gábor köveskáli református lelkész a 
Káli-medence és a Balaton-felvidék községeiből 
hozott adatokban gazdag méhészeti könyvében 
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1816-ban két helyen is utalt a lakóházak tüzelő-
rendszerére. Tanácsa szerint a méhkasok téli 
elhelyezésére a legjobb hely: „az ollyan szobá
nak a' padlássa a' mellyet télen fűtenek —, de 
füstös padlás ne legyen, mert a' füstbenn elvesz
nek" . " Zala vármegye küldöttsége 1815. október 
9-én a gazdaságos méhtartás megismerése cél
jából megvizsgálta Márton Gábor köveskáli 
„méhes gazdaságát". A küldöttség jelentésében 
ezt olvashatjuk: ,,Tisztelt Márton Gábor Úrnak 
Méhessé vagyon a' Falunak közepén lévő lakása 
mellett edgy kősziklákon készült kis kertbenn, 
mellynek hossza hat öl, széle négy öl. A' Méhes
nek helyén 's előtte két lépésre a' föld fél ölnyire 
ki vagyon ásva, úgy, hogy gráditson megy le 
abba az ember, egyenesen délnek vagyon fordít
va, és napnyugati vége fél szeglett alatt nap
keletnek meghajtva. Előtte emelve vagyon nap
keletről négy ölnyire a' Parochialis Ház; délről 
hat ölnyire a' Torony és a' Templom; napnyugat
ról mellette és alatta vagyon a' közönséges sze
kérút, 's azon túl a' kémény nélkül való füstös 
házak, mellyek egyébaránt is körös körül terjed
nek."12 Az idézett első adat arra utal, hogy a 
XIX. század elején már akadtak szabad kémé
nyes házak is. Ilyen lehetett Márton Gábor la
kása, a köveskáli „parochialis ház" is, amelyet a 
domináns füstös konyhás házak vettek körül. Is
merjük Márton Gábor saját lakóházát is, amelyet 
valószínűleg nyugdíjazása előtt építtetett Köves-
kálon. Ez a XIX. század első felében épült ház 
szabad kéményes. Jelenleg Németh Lajos tulaj
dona (Hennyei u. 1.). Korábban hátsó szobájában 
kupás szemű zöld kályha állt. Szabad kéményét 
az I. világháború után deszkamennyezettel zár
ták le, középen ajtóval. A szabad kémény alatt 
a konyha bal felében ma egy katlan található. 
Eredetileg mellvédes, kosáríves, árkádsoros tor
nácon keresztül jutottak a konyhába és a szo
bákba. Az árkádsort később három ablakkal és 
ajtóval rakták be. A tornác födémé tégla donga
boltozat. A kőfalak ollóágasos-szelemenes tető
szerkezetet tartanak, amelyet az 1950-es évekig 
nádhéjazat fedett. 

Marton Daniel kőművesmester említett terv
rajzán még szabad kéményes konyhát látunk 
középen nagy, kocka alakú kenyérsütő kemen
cével. Mindkét szobába a konyhából fűthető cse
répkályhát tervezett. A tüzelőpadkák és a katlan 
már hiányoznak. Egy másik, 1904-ben keletkezett 
tervrajzán, amely ,,Tek. Erny János úr" kővágó-
őrsi házát ábrázolja, már a szoba és a konyha 
közötti falba épített cilinderkéményhez csatla
kozó szobai kályhát és konyhai rakott takarék-
tűzhelyét látunk. 

Terepmunkám során igyekeztem minél több 
füstös konyhás, szabad kéményes házat, népi 
építészeti szempontból értékelhető tüzelőberen
dezést felderíteni, dokumentálni. Köveskálon az 
I. világháború előtti időszakban még a jómódú 
nemesi családok házai között is akadt tüstös 
konyhás épület. 1905-ig ilyen volt Győrffy Kál
mán háza (Fő u. 40.) is, ahol a füstös konyhához 
zöld szemes kályhás első és sárga szemes kályhá
val ellátott hátsó szoba kapcsolódott, özv . Hegyi 
Ferencné háza (Bozót u. 12.) ma is füstös kony
hás. Konyhájában a kocka alakú kenyérsütő ke
mence sárból készült. Magassága 90 cm, alap
területe 110 X 120 cm, falvastagsága 30 cm. 
Négy kenyér és egy pompös sült meg benne. 
A füstös konyha keményfa mennyezetdeszkájába 
e g y 30 X 20 cm-es füstlyukat vágtak, amelyen 
keresztül a füst a padlásra húzódott. Az épület 
zárt gádorán ma is kettős (felezett) ajtó talál
ható, özv . Hajba Lajosné 1885-ben épült házá
ban (Fő u. 5.) füstös konyha és szabad kémény 
is volt. Első helyisége, a kovácsműhely fölé sza
bad kémény borult, konyháját azonban 1959-ig 
füstös konyhaként használták. Az egykori füstös 
konyhába ebben az évben a termelőszövetkezet 
építőbrigádja mászókéményt épített. Hajba La
josné így emlékezett vissza a füstös konyhára: 
„Sokszor kívül néztünk befelé, ette a szemünket 
a füst. Mikor fújt a szél, akkor jobban kihaj
totta a füstöt. Mikor nyomott volt a levegő, ak
kor megállt a konyhában, és csak lebegett. Na
pám a szabadtűznél a pocikon főzött kormos fa
zékban, a konyha bal oldalán, a szobai fal mel-

27. ábra. Kocka alakú kemence Gellei Erzsébet konyhájában, Kővágóörs 
Abb. 27. Würfelförmiger Backofen bei Erzsébet Gellei in der Küche Kővágóörs 

28. ábra. Kemence a Kankó-ház füstös konyhájában, Kövágóörs, Rákóczi u. 10. (dr. Rohály Gábor nyaralója) 
Abb. 28. Backofen in der Rauchküche beim Kankó-Haus in Kővágóörs, Rákóczi Strasse 10. Heute Wochenendehaus 

von Dr. Gábor Rohály. 
29. ábra. Mászókéményhez kapcsolódó, kemencéből, takaréktüzhelyből és katlanból álló tűzhely kombinát, özv. Szé

kely Gyuláné konyhája, Balatonhenye, Kossuth u. 121. 
Abb. 29. Sparherdkombinat mit Kletterschornstein, Spaarherd, Backofen und Kessel in der Küche der Wittwe Gyu

láné Székely, Balatonhenye, Kossuth Strasse 21. 
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30. ábra. Takaréktűzhely-kombinát, a kemence előtt kenyérbevető lyuk, Mindszentkálla, Rákóczi tér 18. 
Hoffmann-ház 

Abb. 30. Sparherdkombinat beim Hoffmann-Haus in Mindszentkálla, Rákóczi Plazt 18. Vor dem niedrigen Backofen 
befindet sich eine Grube in der die Frau beim Heizen und Broteinschieben stand. 

31. ábra. Takaréktűzhely-kombinát, Kővágóörs, Jókai u. 88. Fritz Istvánné konyhája 
Abb. 31. Sparherdkombinat in der Küche von Wittwe Istvánné Fritz. Heute Wochenendehaus von Zoltán Gáspár, 

Kővágóörs, Jókai Str. 88. 
32. ábra. Kerkápoly-(Kernács-) ház vakolatdíszes homlokzata, Kővágóörs, Petőfi u. 18. 

Abb. 32. Die Giebelmauer des Kerkápoly-Kernács Hauses, mit Mörtel geziert, Kővágóörs, Petőfi Strasse 18. 

lett, a kemence mellett." Az 1885-ben épült ház 
mögött egy régebbi, szoba—füstös konyhás ház 
áll. Ma már gazdasági épületként használják, 
de a ház tulajdonosa, Hajba Lajos 1900-ban még 
itt született. Az egykori füstös konyha ma is 
kémény nélküli. 

Balatonhenyén Böde Józsefné háza (Kossuth 
u. 101.) 1916-ig füstös konyhás volt. A ma is 
meglévő mászókémény 1916-ban épült. Böde Jó
zsefné nagyanyja még a füstös konyhában főzött: 
,,Lehajolva dolgoztak, hogy a füst ne rágja a 
szemüket." Böde József 1938-ban cselédjük szá
mára a Kütyüben (Petőfi u.) házat vásárolt. A 
cselédház füstös konyhájából a rakott takarék
tűzhely füstjét hosszú kályhacsővel vezették fel 
a padlásra. Szabó Pál, jómódú balatonhenyei 
gazda füstös konyhájában egészen 1925-ig így 
oldották meg a füsttelenítést. özv . Székely Jó
zsefné házánál (Kossuth u.) ma is láthatunk füs
tös konyhát. A házat jelenlegi tulajdonosa 1946-
ban vásárolta. Eredetileg hármas közös udvar 
volt. Az első házrészt fia újjáépítette, a második 
és harmadik épületrész ma is a régi. A második 
rész füstös konyhájába cilinderkéményt építet
tek, a harmadik rész füstös konyhája napjaink
ban is kémény nélküli. A füstös konyha faragott 
keményfa gerendái, mennyezetdeszkái füstösek, 
kormosak, özv . Székely Gyuláné kettes közös 
udvarban épült házánál (Kossuth u. 121.) az első 
házrész 1925-ig, a második rész 1921-ig füstös 
konyhás volt. A füsttelenítést mindkét házrész
ben mászókéménnyel oldották meg. 

Monoszlón még a két világháború közötti idő
szakban is füstös konyha volt a Fő utcán Nagy 
Bálint jómódú gazda házában. A konyhában a 
füst ette a szemüket, a fiatalasszony szidta az 
anyósát, hogy mért nem csináltatták meg a füs
tös konyhát kéményesre. 

Szentbékkállán a Gatyaszalasztó nevű falurész
ben (Toldi u.) egészen az 1950-es évekig szép 
számmal voltak füstös konyhás házak, amelyek
ben szegény napszámosok laktak. Horváth Jó
zsef háza még az 1940-es években is füstös kony
hás volt. ,,Kieszi a szememet a füst!" — panasz

kodott a felesége. Miután a füstös konyhát zárt 
kéményessé alakították, a férj zsörtölődött: 
„Most nem eszi a szemedet a füst? Most eszi az 
enyémet, mivel nekem kell leszolgálni!" A Toldi 
u. 1. sz. ház 1956-ig, Rédei Lajosné háza a terme
lőszövetkezet megalakulásáig füstös konyhás 
volt. Lengyel Mária 1816-ban épült füstös kony
hás házába (Zrínyi u. 5.) a két világháború kö
zötti időszakban épült mászókémény. Szobájának 
ajtaja ma is a tornácról nyílik. 

Mindszentkállán az utolsó füstös konyhás há
zat a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
vásárolta meg 1969-ben (Tanács-köz 5.). A ház 
bontásakor dokumentált állapot szerint a füstös 
konyha takaréktűzhelyének füstjét a födémbe 
vágott nyíláson keresztül kályhacsövei a pad
lásra vezették.13 

Kővágóörsön dr. Rohály Gábor nyaralónak 
használt háza (Rákóczi u.) ma is füstös konyhás, 
annak ellenére, hogy eredeti tulajdonosa, Kankó 
József kőműves volt. Bárány Imre házában 
(Bem u. 14.) 1919—720-ig füstös konyhában főztek. 
A konyha jobb sarkában a deszkafödémbe vágott 
nyíláson, valamint a gangon lévő padlásfeljáró 
lyukon ment fel a konyha padlására a füst. Bá
rány Imre (sz. 1905) a füstös padlásról említette: 
„A gangon volt két padlásfeljárólyuk, ott men
tek fel külön a konyha és külön a szoba padlá
sára. A tyúkok a konyhapadláson tanyáztak, ha 
este befűtötték, akkor a tyúkok fuldokoltak a 
füsttől, és le kellett őket hordani. Azután építet
tek ólakat. Ez az 1910-es években volt. A füst a 
gang padlásfeljárati lyukakon is felment. A he
lyiségek padlását csipkefalak választották el 
egymástól." A szoba padlása ez esetben füstmen-
tesebb, tárolóhelynek alkalmasabb lehetett a füs
tös konyha padlásánál, ahol viszont húst füstöl
hettek,, ;özv. Antal Istvánné házát (Petőfi u. 38.) 
Antal István üköregapja, László evangélikus pap 
építtette. 1923-ig füstös konyhás ház volt, a 
konyhában ekkor mászókémény épült. 

Kékkút Kütyüben (Fő u. 55.) Egyed Kálmánné 
népi müemlékjellegű lakóháza ma is füstös kony
hás. 1914-ben a kőműves kűpcserepekből kis 
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fekvökéményt rakott a padlásra, ma is ehhez 
csatlakozik a szobai vastüzhely csöve. Görcs 
Ede háza (Fö u. 18.) eredetileg kétlakásos uradal
mi cselédház volt, két füstös konyhával. Első 
részét az 1920-as évek első felében 12 gazda vette 
meg a piarista rend uradalmától 48 kh földdel 
együtt, amelynek felét legelőként hasznosították. 
A ház első része pásztorház lett, a 12 gazda ka
násza lakott benne. A vétel után az új tulajdono
sok a ma is meglevő mászókéményt építtették a 
konyhába. A szobaajtó napjainkban is a gádorba 
nyílik. A ház második részét Keresztúri József 
kőműves vásárolta meg 1910-ben. Azt tervezte, 
hogy elbontja és újjáépíti, de 1916-ban elesett az 
orosz fronton. A füstös konyhára így csak 1956-
ban került kémény. Ekkor Görcs Ede fia szobát 
épített a füstös konyha végéhez, a füstös konyha 
falába így cil inderkémény került. 

Salföldön ma is füstös konyhás a Kossuth u. 
38. sz. alatti lakatlan ház, amely Horváth Gyula 
örököseié. Tornácáról nyíló külön ajtón léphe
tünk a füstös konyhába és a szobába. Tetőszerke
zetének hasított, faragott fedélfái, gicás zsúp
teteje füstös, kormos. Padlásán az első csipkefal 
szellőzőnyílásaihoz közel hústartó fák vannak a 
füstöléshez. 

Viski Károly 1929-ben megjelent cikkében 
felfigyelt a füstös konyhás ház szívós fennmara
dására: ,,Hogy ez a tüzelőmód miért él ma is 
éppen az aránylag műveltebb Dunántúl népe 
közt, holott még a primitívebb nemzetiségek is 
gondoskodnak többé-kevésbé tökéletes füstel
vezetésről, semmivel sem tudjuk megmagyarázni 
a hozzá való konzervatív ragaszkodáson kívül."14 

Bátky Zsigmond 1930-ban közzétett alapvető 
tanulmányában azt hangsúlyozta, hogy a füstös 
konyhából a füst az ajtón ömlik ki az eresz alá.ir> 

Barabás Jenő A lakóház füsttelenítéséről című 
tanulmányában azt írta, hogy a füstös konyhá
ban az ajtón vagy erre a célra szolgáló kis nyí
lásokon át cserélődik a levegő. "' 

A Káli-medencében a füstös konyhához való 
(kényszerű) ragaszkodás mellett századunkban 
már a füsttelenítés megoldására irányuló törek
vés is megfigyelhető. Ennek legegyszerűbb esz
köze a füstös konyha deszkafödémébe vágott egy 
vagy több füstlyuk, füstnyílás, amelyen keresztül 
a füst egy része a padlásra húzódott. Ilyen füst
nyílásokat említett Vajkai Aurél a közeli Kis-
dörgicséről és Vászolyból (Veszprém m.).17 Kö-
veskálról özv. Hegyi Ferencné füstös konyhájá
ban a ma is látható füstlyuk fényképét egy ko
rábbi dolgozatomban közöltem.18 Korábban özv. 
Hajba Lajosné házánál is egy nagy (kb. 70 cm-es) 
lyuk volt a füstös konyha deszkamennyezetén. 
Balatonhenyén Szálai Gábor egykori füstös kony
hájában a két világháború közötti időszakban a 
tűzhely felett a deszkafödémen volt egy lyuk, 
ahol a füst egy része a padlásra húzódott. Bala
tonhenyén özv. Böde Józsefné így beszélt a füst-
telenítésről: „A mennyezeten volt lyuk, ott ment 
fel a füst. Később csővel felvezették a padlásra 
a füstöt." Említettem, hogy Bödéék cselédházá
ban és Szabó Páléknál is az utóbbi módon oldot
ták meg a füsttelenítést. Monoszlón Nagy Bálin-
ték füstös konyhájának mennyezetén is füstlik 
volt. 

Szentbékkállán Lengyel Mária házának egy
kori füstös konyhájában a födémen három, kb. 
30 X 30 cm-es füstlyuk volt: teljesen a fal mel
lett, hátul, a konyha bal sarkában és elöl mind
két sarokban. A füstlyukakat a ma is meglévő 
mászókémény megépítése után téglával rakták 
be. H. Csukács Györgyi írja a Szentendrei Sza
badtéri Néprajzi Múzeumba áttelepített mind
szentkállai lakóház füsttelenítéséről: ,,A tüzelő
berendezés átalakulása is tipikusnak tekinthető. 
A Balaton-felvidéken a rakott sparhert elterje
dése a századforduló táján nem járt mindig 
együtt a füstelvezetés modernizálásával, zárt 
kémény építésével. Gyakori volt, hogy a szobai 
sparhert füstjét a füstös konyhába vezették. A 
konyhai sparhert füstje is gyakran a födémbe 
vágott nyíláson át, kályhacsövön a padlásra tá
vozott . . . A Mindszentkálla, Tanács-köz 5. sz. 
házban sem változtatta meg a konyhai és szobai 
rakott sparhert a füstös konyha füstelvezetési 
módját.' Mindszentkállán Páhi László árendás 
házában, amelyet 1913-tól Dömötöri József bé
relt, a füstös konyha mennyezetén egy 30 cm-es 
lyuk volt, ahol a padlásra ment a füst. 

Kővágóörsön, Bárány Imre házában az egy
kori füstös konyha födémébe vágott füstlyukról 
már említést tettem, özv . Antal Istvánné házánál 
1923-ig a füstös konyha födémében elöl, a jobb sa
rokban helyezkedett el a füstlyuk. Rajta 25 X 30 
cm bőségű, kb. 70-80 cm magas, deszkából össze
szögelt fakémény állt. Kékkúton Egyed Kálmán-
né ma is kémény nélküli házának lakószobá
jában még sikerült lefényképeznem a mennye
zet füstlyukán keresztül a padlásra vezető, kúp
cserepekből rakott, tapasztott és meszelt kis 
fekvőkéményt, amelyhez a tűzhely kályhacsö
ve csatlakozik: A fekvőkéményből a kormot 
havonta takarították, és lehordták a padlásról. 
Görcs Edénél a hátsó füstös konyhában 1956-ig 
a takaréktűzhely füstje a mennyezet 20 X 20 cm-
es füstlyukán át, kályhacsövön (kürt) keresztül 
a padlásra távozott. Ugyanígy vezették fel a 
konyhai kenyérsütő kemence füstjét is. A füst
lyukak fölé a padláson téglából rakott, tapasz
tott, fekvőkéményszerű szikrafogót építettek, 
amelynek nyílása elé drótból készült rostélyt 
raktak, hogy a huzat a szikrát ne vigye a nád
tetőre. 1956-ban a cil inderkémény megépítése 
után a füstlyukakat pléhvel szögelték be. 

A szabad kéményről Bátky Zsigmond meg
állapította, hogy az ,.nyugati eredetű füstelvezető 
készség", amely „német földről került hazánkba, 
elsőbb persze csak úri lakainkra, azután paraszt
házainkra is".2 0 Barabás Jenő kutatásai nyomán 
tudjuk, hogy a szabad kémény korai elterjedésé
nek fő központja a Kis- és a Nagyalföld, ahol 
kezdetei a népi építkezésben már a XV—XVI. 
században feltételezhetők. Általánossá válása 
után a Kis- és a Nagyalfölddel szomszédos, ere
detileg nem szabad kéményes területekre erősen 
benyomult.21 Ugyancsak Barabás Jenő szerint a 
füstös konyhás házvidék „bolygatatlan övezeté
ben a kémény a történeti anyagban csak az úri 
épületeken jelenik meg".2 2 Utóbbi megállapítást 
megerősítik a Káli-medencéből felsorolt, biztosan 
a XVIII. század második vagy a XIX. század 
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első felére datálható nemesi, egyházi vagy ura
dalmi eredetű szabad kéményes lakóházak. 

Köveskálon özv. Kövesdi Károlyné eredetileg 
szabad kéményes konyhájának bal oldali hátsó 
sarkába 1900 körül építettek széles mászóké-
ményt. A szabad kéményes házat Rédey István 
uradalmi gazdatiszt építtette. Márton Gábor re
formátus prédikátor szabad kéményes házát 
említettem. Szabad kéményes a köveskáli régi 
református iskola és tanítólakás is. Ennek sza
bad kéményéhez elöl a nagy- és a kisszoba, há
tul a dongaboltozatos tanterem kályhájának füst
lyuka csatlakozott. 

Balatonhenyén a népi műemlékjellegű Kenes-
sey-ház (Kossuth u. 125.) 1937-ig szabad kémé
nyes volt. Darnay Mózes jómódú nemes építtette 
1844-ben, veje Kenessey Károly ugyancsak mó
dos nemesembernek számított. Fia, ifj. Kenessey 
Károly (1879—1969) 1937-ben deszkával lepadlá-
soltatta a szabad kéményt tartó boltozatot. A 
szabad kémény a padláson ma is megvan, amibe 
a kemence fölé vályogból épített széles mászó-
kémény vezeti a füstöt. Szabad kéményes füst
elvezetése ellenére a konyha és a szoba ajtaja a 
tornácról nyílik, a konyha és a szoba között ma 
sincs ajtó. A Körösényi-házat (Kossuth u.) is 
szabad kéménnyel építtette Cseh, református 
prédikátor. Később Somogyi tiszteletese lett, 
akitől Mátyás Károly földműves vásárolta meg 
1916-ban. A II. világháború előtt Körösényi szik
víztöltő tulajdonába került. Szabad kéménnyel 
épült fel dr. Salkovits Sándor háza is, amely 
1852-ben Madár József jómódú birtokosé lett. 
A balatonhenyei református paplak szabad kémé
nyét Raksányi Károly tiszteletes bontatta le 
1901—1902-ben, helyébe mászókéményt építte
tett. Balatonhenyén ez volt az első fujtott kony
ha. Madár Józsefnek megtetszett ez az újítás, a 
saját házába 1910 körül ő is mászókéményt épít
tetett a szabad kémény helyére. Példájukat ké
sőbb mások is követték a községben. 

A monoszlói református parókia eredetileg 
szabad kéményes konyhájába Siskey Imre tisz
teletes 1918-ban építtetett mászókéményt. Az 
egyházközség gondnoki számadásaiban gyakran 
számoltak el a ,,parochialis házak" (paplak és az 
iskolamester háza) kéményeinek tisztításáért ki
fizetett pénzt. Például: ,,1846. feb. 24. Kémény 
seprőnek parochialis házak kéménye tisztításáért 
fizettem 3 Ft."23 Adatközlőm, Tóth Lajos (sz. 
1898) szerint a községben 1910 körül már a sza
bad kéményes, bótkarikás konyhák voltak több
ségben: ,,Bótkarikás konyha több volt 1910 kö
rül, mint füstös konyha. Még jómódúaknái is volt 
szabad kémény, gazdáknál is. De később lezárták, 
aláraktak gerendákat, deszkákat, középen fel
járóval, ahol a húst felrakták a füstre, és a ké
ményseprő felment. Zárt kémény, széles mászó-
kémény még kevés volt ." 

Szentbékkállán szabad kéményes házként 
épült fel a múlt század első felében három szom
szédos ház: Németh Gyula, Molnár Gyula és 
özv. Neuperger Lajosné háza. Utóbbi kettő ura
dalmi alkalmazottak számára épült. A népi mű
emlék Istvándy-ház 1918-ig szabad kéményes 
volt. Ekkor a nagy tűzvészt követő átépítés so

rán mászókéményt kapott, amit a termelőszövet
kezet megalakulása után cil inderkémény váltott 
fel. Építtetője, Istvándy József sok földdel, szőlő
vel rendelkező gazdaember volt. Kovács Lajos 
szentbékkállai kőműves szerint a szabad kéményt 
a konyha belső felét lefedő téglaboltozat tartja, 
középen 120 X 120 cm-es nyílással, ahonnan a 
padlástérben gúla alakban szűkülő kémény indul. 

Mindszentkállán szabad kéményes Cséri Fló
rián háza (Jókai u. 9.). Kéményén az 1820-as 
évszám olvasható. Kőből épült csehsüvegbolto
zat borul a konyha külső és belső felére, utóbbi 
tartja a szabad kéményt. 

A legtöbb szabad kéményes házra Kővágó-
őrsön akadtam. Közülük népi műemlékjellegű 
a Salamon-ház, szabad kéményét 1914—15-ben 
zárták le. Két kis boltozatot építettek a kémény 
alá, amelyeket a konyha közepén egy vasúti 
sín tart. A bal oldali boltozaton ajtónyílást hagy
tak, ahol a továbbra is húsfüstölésre használt 
kéménybe feljártak. A kormot is ezen keresztül 
tisztították le. Mivel erre a célra a kéményen is 
van a padláson egy vasajtó, ezért a boltozott 
födémen levő ajtót 1925—30 körül befalazták. 
A Barla-ház szabad kéményét 1928-ban, a Du-
chon-házét 1948-ban zárták le. Szabad kéményes 
ház volt a Gombos-ház is, amely ma Gabay László 
budapesti tanár nyaralója (Vörösmarty u. 10.). 
A Kerkápoly-kúriában, Gellei Erzsébet és Szalay 
Ferenc házában ma is megvan a szabad kémény. 
Gellei Erzsébet háza eredetileg kereskedőház 
volt, bótkamrájában butelláztak is. A szabad 
kéményes konyha belső felét ajtóval ellátott 
fallal választották el a konyha külső felétől. A 
válaszfalon belül a kőboltozaton álló tégla sza
bad kémény, az alatta elhelyezkedő kemencével, 
tűzpadkával és katlannal ma is jól tanulmányoz
ható. Ugyanígy zárták el a szabad kéményes 
konyha belső felét Szalay Ferenc népi műemlék-
jellegű házánál (Jókai u. 18.), ahol a szabad ké
mény alatt kemence és katlan található. A ház 
eredetileg uradalmi ház volt, a grófi parádés 
kocsis számára épült. Az uradalom csak száza
dunk elején idegenítette el. Kővágóörsön az Ács 
Dániel-féle házban a tégla szabad kéményt a 
konyha belső fele fölé boruló kő dongaboltozat 
hordja. A bolt váll-lapját egyik oldalon, a kony
ha közepén keményfa mestergerenda tartja. 

Mind a füstös konyha, mind a szabad kémény 
esetében századunkban már a teljes füsttelení-
tésre, a konyha füstmentességére való törekvés 
figyelhető meg. Ezt mindkét tüzelőrendszer eseté
ben a zárt mászó kémé nyék megépítésével érték 
el. A változás, a fejlődés irányát a múlt század 
végétől, századunk elejétől már a mászókémény 
megjelenése határozta meg. Átmeneti füsttelení-
tési formák, megoldások mindkét tüzelőrendszer
nél megfigyelhetők századunk eleje óta. Ilyen
nek tekinthető a füstös konyhában a takarék
tűzhely, kemence, katlan füstjének kályhacsővel 
történő padlásra vezetése. Szabad kéményes 
konyha esetében ilyen átmeneti megoldás volt 
az, amikor a takaréktűzhely, kemence, katlan 
füstjét kályhacsővel magasan a kéménybe vezet
ték. A szabad kémény lezárásával ugyancsak 
átmeneti forma alakult ki. Megmaradt a padláson 
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gúla alakban szűkülő szabad kémény, de a kony
hában középen ajtóval ellátott téglaboltozat 
vagy gerendás deszkafödém került alá. A régi és 
átmeneti tüzelorendszerekhez képest új formát a 
zárt mászókémény megépítése jelentette. A sza
bad kéményes konyha esetében ez a szabad ké
mény és a szabad kéményt tartó boltozat lebon
tásával járt együtt. 

Területünkön az eddig ismert legrégibb mászó
kémény Köveskálon id. Bőczi Károlyné házában 
található (Fő u. 27.). Pléhajtaján az 1887-es év
szám olvasható. A házat ebben az évben építtette 
egy pékmester. A mászókéményhez alul kenyér
sütő kemence kapcsolódott, föléje a kőműves 
kétsütős, kétplattnis vaskereskedésben vásárolt 
sporhejtet rakott téglából. Az új épület mögött 
megmaradt egy régi kis füstös konyhás ház, ahol 
a későbbi tulajdonos Győrffy Lajos cipészmü-
helye működött. Mászókéménnyel épült Fábián 
Zsigmond egykori háza is (Henyei u. 58.). 

Balatonhenyén az említetteken (Böde-, Madár-, 
Kenessey-ház, özv. Székely Gyuláné háza) kívül 
mászókéményt találunk özv. Bende Józsefné 
konyhájában. A házat 1900 körül építették át, a 
mászókémény is valószínűleg ekkor készült. Kö-
vágóörsön a felsoroltak (Salamon-, Duchon-, 
Gombos-, Barla-ház) mellett özv. Szilágyi János-
né házában ma is mászókémény található. A há
zat 1913-ig egy idős evangélikus papné bírta. Ek
kor már mászókéményes volt. Az egykori füstös 
konyhás házak közül Bárány Imréé 1920, özv. 
Antal Istvánnéé 1923 óta mászókéményes. 

Kékkúton Görcs Ede házán kívül Mohos Irma 
és Mohos Józsefné 1901-ben épült háza ma is má
szókéményes (Fő u. 57.). 

A tüzelőberendezés szempontjából a füstös 
konyhás és a szabad kéményes házak között csu
pán a füsttelenítésben volt lényeges különbség. 
Azonos tüzelőberendezéseket (nyílt tűzhely, 
nagykemence, kiskemence, katlan, cserépkályha) 
találtam mindkét háztípusban. Ezek fő morfoló
giai és funkcionális jellemzőivel említett közle
ményemben foglalkoztam.24 Itt elsősorban a te
repmunka során felderített tüzelőberendezéseket 
mutatom be. 

A nyílt tűzön való főzés helye a tüzelőpadka 
(tűzhely, pocik) volt, amely agyagból, vályogból, 
kőből épült. A konyha szoba felőli falánál, a cse
répkályha fütőnyílása előtt helyezkedett el. Álta
lában 1 m magas, 0,8-1 m széles és 2 m hosszú 
volt. Oldalfalának építésekor felrakták a követ 
pódiumszerüen, betöltötték földdel vagy üresen 
hagyták. Ha üres volt a tűzhely alja, akkor abban 
tavasszal kiscsibéket, kislibákat tartottak, ősszel 
libákat hizlaltak. A tűzhelyen cserépedényekben 
főztek parázson. Használták a tüzikutyát és a vas
lábat is. A cserépfazekak mozgatása a vasból ké
szült, kétágú fűtővillával történt.25 Ennek egyik 
ágát az edény fülébe akasztották, másik ágával az 
oldalát támasztották meg. Cseréptepsiben rétest 
is sütöttek a tűzhely parazsán. Itt készült a küV-
tősfánk (durungiánk) is. A tűzhely parazsa fölött 
vasállványra állított durungíánksüton forgatott 
tésztát sütés közben zsírral öntözték. Télen gyak
ran a cserépkályhából a tűzhelyre húzott parázson 
főztek. 

Balatonhenyén Mátyás Károlyéknál 1920-ig 
még az 1918-ban odakerült menyecske, Somody 
Vilma is a nyitott tűzhelyen főzött a szabad ké
ményes konyhában: ,,A katlan végénél a sarok
ban tűzhely volt sárból, 80 cm széles, 80 cm ma
gas volt. Ezen cserépfazékban főztek, a vaslábra 
totyosat, lapos fenekű fazekat tettek. Amelyik 
nem volt totyos fazék, azt a parázs mellé tették. 
A napám anyja, Gyenis Mózesné még egész éle
tében nyitott tűzhelyen főzött. Két évig még én is 
azon főztem, 1920-ban csináltattunk vas csikótüz-
helyet." özv . Székely Józsefné füstös konyhájá
ból 1946 után hordták ki a tűzhelyet. Tavasszal a 
tűzhely alatti üregben tartották a kiscsibéket. 
Mindszentkállán a Tanács-köz 5. sz. füstös kony
hás házban a szobai cserépkályha fűtőnyílása 
előtti kis kőpadkán főztek.26 Kővágóörsön Gellei 
Erzsébet szabad kéményes konyhájában ma is 
látható a kőből épült tüzelőpadka. Alatta boltoza
tos üregben tavasszal kiscsibéket, máskor tűzifát 
tartottak. 

A tüzelöpadkával azonos anyagból épített kat
lanban vas- vagy rézüstöt használtak. Vasüstben 
főzték a krumplit a disznóknak, bélzsírból és más 
zsiradékból lűgkövel szappant főztek benne. Réz
üstben nagymosáshoz vizet forraltak, disznóölés
kor kukoricakását főztek benne hurkának, itt főz
ték a disznósajtnak valót, kövesztették a szalon
nát, sütötték a zsírt. Lekvárt és paradicsomot is 
főztek a rézüstben. 

Köveskálon Németh Lajos eredetileg szabad 
kéményes konyhájában ma is megtalálható a kat
lan. Balatonhenyén özv. Bende Józsefné konyhá
jában 1936-ban bontották el. Kővágóörsön Gellei 
Erzsébetnél a tüzelőpadka külső végébe kőből 
épült a ma már romos katlan, egyszerű üstlyuk 
ajtó és hamulyuk nélkül. Szalay Ferencnél a kat
lan téglából épült, kocka alakú. Alapterülete 
90 X 69 cm, magassága 64 cm. Ustlyuka 38 cm 
átmérőjű. 

A konyhai kenyérsütő nagykemence hasáb 
vagy kocka alakú. Előbbi 1,4-1,5, utóbbi 0,9-1 m 
magas. A konyha hátsó falánál középen vagy 
egyik sarokban állt. Agyagból, századunkban 
már vályogból és téglából építették. Favázas 
agyagkemence volt 1920-ig Kővágóörsön Bárány 
Imre füstös konyhájában: ,,A kemence a bal sa
rokban volt, sárból. Az egész konyhában körben 
pocik volt, bal oldalon rajta a kemence. Fakari
kák voltak leverve, annak a közei voltak besá
rozva. A két-három ujjnyi vastag fák 10-15 cm-re 
voltak egymástól, erre jött kívül is az agyag ta-
pasztás. A fákat nyersen kellett felhasználni, 
hogy félkör alakban meghajoljanak. Jó araszos, 
20-25 cm vastag fala volt agyagsárból. A poca 
(padkája) 80 cm magas volt, földből, kőből, be
sározva, meszelve. A Balatonból hoztak Csuk te
rületéről (ma Révfülöp) kocsival fehér sikálótöl-
det, azzal sikálták a füstös konyha falát, a ke
mencét, a tűzhelyeket is. A kemence oldala kí
vülről domború, a teteje lapos volt, itt tökmagot 
szárítottak. Hat kenyér fért bele, 40-50 cm hosszú 
sütőfával tüzeltek benne." özv . Antal Istvánné 
füstös konyhájában 1923-ig volt meg a bal sarok
ban a favázas, vesszővel befont és agyaggal kí
vül-belül betapasztott nagykemence, amelybe 11 
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kenyér fért. Elbontása után az udvarra építtettek 
kemencét. Mindszentkállán Dömötöri Károly (sz. 
1896) beszélt a favázas, csádévázas agyagkemen
cékről: „Kenyérsütő kemence volt a konyha kö
zepén. Csádé, erdei vékony fa volt a váza. A fa
vázat fenn összekötötték dróttal és kívül-belül 
4-5 ujjnyi vastag polyvás sárral besározták. Az 
első kenyérsütésnél kiégett a kemence. A csádé 
— 4-5 cm vastag ágfa, cserfa, tölgyfa — 7-8 cm-
re volt egymástól. A kemence letéglázott alja 
körülbelül 40 cm magasan volt. Gyerekkoromban 
még csádévázas volt a kemence, férfiak csinálták. 
A teteje domború volt, akkora lapság volt rajta, 
hogy egy 50-60 cm széles mosófazék elfért rajta 
kenyérsütéskor. 140 cm magas volt. A téglake
mence már lapos tetejű, szögletes volt. Szent Im
re-pusztáról 1913-ban jöttünk be a faluba lakni 
árendás házba Páhi Lászlóhoz. Itt a füstös kony
hában még régi csádévázas kemence volt ." Mind
szentkállán a Tanács-köz 5. sz. ház füstös konyhá
jában a jobb sarokban vesszövázas, hasáb alakú 
kemence állt, kőalapon, két oldalán padkával.27 

Kékkúton Egyed Kálmánné füstös konyhájában is 
agyagkemence volt. Görcs Ede házánál a második 
rész füstös kályhájában a jobb sarokban agyag
ból készült kemencét használtak 1961-ig. 25-30 
cm vastag falát pelyvás agyagból rakták, tetejét 
keréksínhez hasonló vasak tartották, hogy a 
nyers agyag kiégetés előtt be ne roskadjon. Ma
gassága 1,5-1,6 m volt. Körülötte kétoldalt 40 cm 
széles, 60 cm magas padka futott, ahol ültek is. 
Agyagkemencét Köveskálon özv. Hegyi Ferencné 
füstös konyhájában ma is láthatunk. A kocka ala
kú, 110 X 120 cm alapterületű, 90 cm magas ke
mence a konyha hátsó falánál, középen áll. Fal
vastagsága 30 cm. Négy kenyér és egy pompös 
fért bele. A pompös kb. másfél kilós kis kenyér, 
amibe a dagasztóteknö oldaláról lekapart tésztát 
is beletették.28 

Az alacsony kemencék előtt gyakran egy gö
dör volt, a fűtő, kenyeret bevető asszony ebben 
állt. Deszkaajtóval takarták le a lyukat kenyér
sütés után. A magasabb kemencék alja 50-90 cm-
re feküdt a padlószinttől. Építésükkor 50-90 cm 
magas kőfalat raktak a kemence talapzatául, amit 
földdel, aprókővel töltöttek be, és letégláztak. A 
tégla szélességével egyező fallal beboltozták a 
talapzatot. Minden sornál egy kicsit beljebb tet
ték a tégla felső részét, az alját meg is faragták a 
boltozat építésekor. A kemence tetejét végül 
beékelték egy alul megfaragott téglával. Az ol
dalát felfalazták téglával a boltozat tetejéig, a 
felfalazást téglaforgáccsal és földdel töltötték be. 
A kemence tetejét letéglázták vagy vályoggal 
rakták le. Végül kívül bevakolták vagy betapasz
tották a kemencét. Belül a kőműves építés köz
ben a téglafúgákat bekente, hézagolta. Jó minő
ségű tégla kellett a kemenceépítéshez, a hibás 
téglát nem rakták be, mert úgy tartották, hogy az 
gyorsan elég. Balatonhenyén a kemence aljának 
tapasztásába az agyaghoz a kovácsműhelyből 
hozott vasport (vassalakot) is kevertek. Úgy tar
tották, hogy ez jobban felforrósodik. Köveskálon 
Hajba Lajos (sz. 1900) így beszélt az 1930-as 
években a füstös konyhájukban használt kemen
céről: „Vályogból volt a kenyérsütő kemence 

botra felrakva. Kívülről négyszögletes volt, belül 
boltozott, félbót. Előtte 35-40 cm magas pocik. 
A kemence alját egy arasz vastagon vasszarral, a 
kovácsszén salakjával terítették le, lesulykolták, 
majd 4 ujjnyi vastagon polyvás sárral betapasz
tották. Az elején két lyuk volt, ott jött ki a füst. 
ö t kenyér és egy pompös fért bele." 

Köveskálon Kövesdi Károlyné eredetileg sza
bad kéményes konyhájában a hátsó bőt szoba 
felöli sarokban egy magas, hasáb alakú kemence 
áll. Az I. világháborút megelőző években téglá
ból épült kemencébe 9 kenyér fért. Balatonhe
nyén özv. Székely József né konyhájában kocka 
alakú kemence található. Alapterülete 112 X 150 
cm, magassága 110 cm. Ajtaja elé csupán a ke
nyér bevetésekor a sütőlapát tartására szolgáló, 
14 cm széles, 36 cm magas padkát építettek. 
Mindszentkállán Cséri Flórián szabad kéményes 
konyhájában a két világháború közötti időszak
ban téglából épült, kocka alakú kemence volt, 
amibe 9 kenyér fért. A Hofmann testvérek kony
hájában az 1880-as években épült takaréktűzhely 
sárga mázas csempéiből rakattak kocka alakú 
kemencét az 1930-as években (Tanács-köz 9.). 
Nagy Ernő mindszentkállai kőműves rakta a 
kemencét, amelynek belseje téglaboltozat, alja 
tégla, kívül a régi tűzhely csempéivel borított. 
Alapterülete 122 X 144 cm, magassága 142 cm. 
Hét-nyolc nagy (3-4 kg-os) kenyérre méretezték. 
Kővágóörsön Gellei Erzsébetnél kocka alakú, 
téglából épült kemence található. Alatta kis
csibék, kislibák tartására szolgáló üreg van. 
Szalay Ferencéknél a téglából épült, kocka alakú 
kemence alapterülete 120 X 149 cm, magassága 
103 cm. Figyelemre méltó a megőrzött régi kony
hai kemence Rohály Gábor nyaralójában. Bárány 
Gábornál 1948-ban bontották el a konyhai ke
mencét, majd 1952-ben a ház végéhez kocka ala
kú kenyérsütő kemencét építettek. Kékkúton 
Borbély Rozália eredetileg nyitott kéményes 
konyhájában középen kocka alakú kenyérsütő 
kemence állt. A kemenceajtó előtt kb. 40 cm 
széles padka volt, a sütölapátot erre tették. A 
padka előtt a konyha földpadlójában lyuk volt, 
a kenyeret abban guggolva vetették be a kemen
cébe. A konyhai kenyérsütő kemencét nagyke
mencének is nevezik, szemben a mellette vagy 
fölötte lévő kiskemencével. Területünkön a kis-
kemencéket a sütővel rendelkező takaréktűzhe
lyek múlt század végi megjelenése előtt hasz
nálták. Elsősorban tészták sütésére szolgáltak, de 
ha gyorsan akartak kenyeret sütni, akkor ebben 
sütöttek. Könnyebb volt befűteni, kevesebb tüze
lő kellett hozzá. Két-három kenyér vagy 3 tepsi 
tészta fért bele. A kalácsot nagy tepsiben sütöt
ték benne, patkó alakúra hajtva. Rétest, hájas 
tésztát, pogácsát, kuglófot, édes perecet sütöt
tek benne. Balatonhenyén a Kenessey-házban 
1937-ig a konyha belső felében középen téglából 
épült nagykeme-nce, a jobb sarokban kiskemence 
volt. A kiskemence alatti lécből készült rács
ajtóval elzárt cstikelyukban tartották tavasz-
szal a kiscsibéket. Télen pogácsát, kukorica-
prószát, krumplit nemcsak a kiskemencében, ha
nem a szobai cserépkályha vállába rakott sütő
ben is sütöttek. A konyhából fűthető régebbi 
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kupás szemű vagy újabb lapos cscmpés kályhá
kat a tapolcai, sümegi kályhások készítettek. 
Köveskálon banyakállának nevezik ezeket a 
kályhákat.29 A kívül fütős zöld kályhában cserép
edényben főztek is: ,,a kályhaajtóban megszél-
lesztették a tüzet, és betolták a cserépfazekat a 
kályhába" (Szentbékkálla). Az edények mozga
tásához itt is a kétágú íűtővillát használták. 1981-
ben Balatonhenyéről került egy íütővilla a Ba
konyi Múzeumba. Gulyást, bablevest, töltött 
káposztát főztek a cserépkályhában. A kályha 
fütőnyílása előtti padkára kihúzott parázson is 
főztek, a kályhában készülő levesbe itt készí
tették el a rántást. 

Terepmunkám során a kupás szemű kályhák
nak már csak az emlékével találkozhattam. Tóth 
Kálmán 1936-ban Kővágóörsről közölte egy ilyen 
cserépkályha fényképét. '0 Századunkban a taka-
réktüzhelyek, a belül fütös cserépkályhák és a 
vaskályhák erősen kiszorították a Káli-medence 
szobáiból a régi, kívül fütős kupás szemű kály
hákat. Köveskálon Györffy Kálmán házában az 
első szobában zöld, a hátsóban sárga szemes kály
ha állt. Mindkettőt a füstös konyhából fűtötték. 
Németh Lajos házánál az első szobában zöld sze
mes kályhát használtak az 1920-as évekig. Bala-
tonhenyén Ágoston Dezsőnél az első szobában 
belül fütős barna, lapos csempés, a hátsó szobá
ban kívül fütős zöld, kupás szemű cserépkályha 
adta a meleget. A zöldet 1932-ben, a barnát 1976-
ban bontották le. A Kenessey-ház szobájában az 
1940-es évek elején bontották el a kívül fütős 
zöld kupás szemű cserépkályhát. Helyére a tapol
cai cserepes, Patonai Árpád kályhásmester rakta 
a ma is meglévő belül fütős, lapos csempés kály
hát. Balatonhenyéről 1981-ben Szalay Gábor há
zától egy zöld mázas, madaras kályhaszem került 
a veszprémi Bakonyi Múzeumba: csőrében virág
csokrot tartó madár ábrázolásával. A monoszlói 
református egyház 1845. évi gondnoki számadá
sában olvashatjuk: ,,Oct. 4. Egy új kájháért, 
3 avult megrakásáér és a' rektori háznál egy 
kis tűz helyért fizettem 14 Ft 45 xr."31 

Szentbékkállán Németh Gyula házának első 
szobájában egy kívül fütős, világosszürke lapos 
csempés kályha áll. Felső részén a Magyar Ki
rályság régi címere látható. Mindszentkállán 
Hoffmann Gyula házában (Rákóczi tér 18.) két 
barna mázas virágos kályhaszemet találtam. A 
Hoffmann testvérek házában (Tanács-köz 9.) a 
szobában kívül fűtős, barna lapos csempés cse
répkályhát használnak. Cséri Flórián házának el
ső szobájában a kívül fűtős, barna lapos csempés 
kályhát 1982-ben még sikerült lefényképezni. 
A Tanács-köz 5. sz. házban: ,,a szobában a bon
táskor rakott sparhert volt, de a feltárt fűtőnyí
lás, az előkerült kályhaszemek és a szomszédok 
emlékezete alapján rekonstruálható a korábbi, 
konyhából fűtött szemes kályha".3 2 Kövágóörsön 
Bárány Gábornál eredetileg mindkét szobában 
cserépkályha volt. A hátsó szoba kívül fűtős, 
zöld kupás szemű kályháját 1925-ben bontották 
el: egysütős pléh takaréktűzhelyet állítottak a 
helyére. Az első szoba 1948-ig kívül fűtős, majd 
belül fütős szürke lapos csempés kályhája 1982-

ben került a veszprémi Bakonyi Múzeum nép
rajzi gyűjteményébe. 

Kékkúton Borbély Rozália házában az első 
szobában kívül fűtős zöld szemes kályha állt. 
A konyha jobb oldalán, a kályha fűtőnyílása előtt 
60-70 cm magas, 50 cm széles, kőből épült pad
ka helyezkedett el. A konyha bal sarkában is 
hasonló emelkedett, amit az 1920-as években már 
csak ülőhelyként használtak. 1926-ban a konyhai 
padkákat lebontották, kihordták. A szoba zöld 
cserépkályháját is ekkor bontották el. Helyére 
belül fűtős barna cserépkályhát készített Patonai 
tapolcai kályhásmester. Ezt az 1970-es évek kö
zepén kétaknás vaskályha váltotta fel. 

A régi füstös konyhás házak tüzelőberendezé
seinek sorában még a pálinkaiőző üstöt kell meg
említeni. Kövágóörsön Bárány Imre házánál, 
1919—20 előtt a füstös konyha jobb sarkában 
állt, később katlan került a helyére. Mohos Ká
roly köveskáli adatközlőm (sz. 1901) így beszélt 
róla: ,,Mi nem ittunk soha újpálinkát, mindig 
ópálinkát ittunk. Olyan sárga volt, mint a viola. 
Szabad pálinkafőzés volt a régi világban. A füs
tös konyhában benn volt a kazán." 

A zárt kéményekhez kapcsolódó takaréktűz
helyek kutatására Barabás Jenő irányította fi
gyelmemet: „Műemléki szempontból is figyelmet 
érdemelnek azok a szinte fél konyhát betöltő, 
egybeépített, mennyezetig érő kemence—sütő— 
tűzhely .kombinátok', amelyek már zárt kémé
nyekhez kapcsolódnak ugyan, de gazdag réz- és 
acélvereteikkel, fogantyúikkal a XIX. század vé
gének jellegzetes s nagyon impozáns tüzelőszer
kezetei Nyugat-Dunántúlon."" Ezek a kemencé
ből, kétsütős, vízmelegítös takaréktűzhelyből, 
katlanból álló tűzhelykombinátok a Káli-meden
cében is megtalálhatók. Köveskálon id. Bőczy 
Károlyné Lampért Jolán (sz. 1900) így fogalmazta 
meg a századfordulón kezdődő, a füsttelenítéssel 
és a tűzhelyekkel kapcsolatos változásokat: 
„Akinek egy kicsit jobb módja volt, az a füstös 
konyhát átalakította kéményessé. Szép spoiheltes 
konyhává alakították át a füstös konyhát, mászó-
kéménnyel." A sporheltes konyhák tűzhelye tég
lából épült, az egyszerűbb kivitelű kívül vakolva 
és meszelve, a drágább kályhaszemekhez ha
sonló csempével burkolva. A tűzhely főzőlapjai 
öntöttvasból, a sütők és a vízmelegítő bádogból, 
a tűzhely korlátja, a sütök és a vízmelegítő dí
szítése nikkelezett acélból és rézből készült. A 
tűzhely fémrészeit Tapolcán, vaskereskedésben 
vásárolták. 

Köveskálon id. Bőczy Károlyné házában a 
konyha mászókéményéhez 1887-ben kenyérsütő 
kemence kapcsolódott. Fölé téglából rakott taka
réktűzhelyet építettek két sütővel. A sütők vas
ajtóit rézzel díszítették. Balatonhenyén a Körö-
sényi-házat 1925-ben építtette át akkori tulaj
donosa, Mátyás István. Konyhájába ekkor „két
sütős, vízmelegítös, majolikával kirakott spor-
helt" épült, amelynek fémrészeit a tapolcai vas
kereskedésből hozták, özv . Bende Józsefné kony
hájában 1900 körül a mászókéményhez kemence, 
katlan, kétsütős takaréktűzhely kapcsolódott. 
Napjainkra már csak a kemence maradt meg, a 
katlant 1936-ban, a takaréktűzhelyet 1950 körül 
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elbontották, özv . Székely Gyuláné konyhájában 
ma még eredeti formájában tanulmányozható egy 
ugyanilyen tűzhelykombinát, amely 1921-ben 
épült. Téglából építette egy vigántpetendi kőmű
ves. Fémrészeit ugyancsak Tapolcán vásárolták. 
A sütők oldalára szerelt fémtáblácskákon a ké
szíttető és a készítő neve és lakóhelye olvasható: 
„Székely Imre B.HENYE", „Szabadalom Steiner 
Zsigmond Tapolcza." Kemencéjébe 6 kenyér és 
egy pompos fér. A takaréktűzhely kétplattnis 
(két főzőlapos), öntöt tvasból készült 21-es nagy-
plattnija 1921 óta csak egyszer égett el. A sütők 
oldalán fémrostély van, amire a tésztát tették tál
ban vagy tepsiben kelni. A sütők felett bádog 
vízmelegítő volt. Hátul katlan csatlakozik a taka
réktűzhelyhez. Mindszentkállán Hofmann József 
háza 1886-ban épült (Tanács-köz 9.). Konyhájá
ban a mászókéményhez kívül sárga csempével 
borított kenyérsütő kemence, kétsütős, vízmele
gítés takaréktűzhely kapcsolódott. Vízmelegítőjé
ből rézcsapon folyt a víz, a sütőajtókat és a víz
melegítő ajtaját rézborítással díszítették. A tűz
hely rézrészeit az I. világháború idején be kellett 
szolgáltatni az államnak. Ekkor vitték el a pincé
ből a rézüstös pálinkafőző kazánt is. A tűzhelyet 
az 1930-as évek végéig vízmelegítő nélkül hasz
nálták, ekkor elbontották, s csempéiből kenyér
sütő kemencét építettek. Hofmann Gyula és 
László házában (Rákóczi tér 18.) az eredetileg 
szabad kéményes konyha bal sarkában áll a tég
lából épült takaréktűzhely-kombinát. A kenyér
sütő kemence mellett vas főzőlapos takaréktűz
hely, felette két sütő található. A kemenceajtó 
előtt 40 X 40 cm alapterületű, 70 cm mély, desz
katetővel lefedhető lyuk van, ahova az asszony 
a kenyér bevetésekor beleállt. Kővágóörsön Fritz 
Istvánné egykori házában, amely ma a budapesti 
Gáspár Zoltán nyaralója, egy ugyanilyen taka
réktűzhely-kombinát látható (Jókai u. 88.). Sal-
földön Borbély Rozália konyhájában 1926-ban 
Molnár József kékkúti kőműves építette a ma is 
meglevő kemencéből, kétsütős takaréktűzhelyből 
és katlanból álló tüzelőberendezést. A tűzhely 
vasrészeit, a nikkelezett, rézfogantyús sütőajtó
kat Tapolcán a Pauk-vaskereskedésben vásárol
ták. 

A LAKÓHÁZ KÜLSŐ MEGJELENÉSE 

A Káli-medencében a lakóház külső megjele
nését elsősorban az egyes épületrészek aránya, 
tagolása, a nyílások elhelyezkedése, a különböző 
tornácmegoldások és a homlokzatok vakolatdí
szítése határozza meg. Az alábbiakban e két 
utóbbi tényezővel foglalkozom részletesebben. 

Az oromfal (csipkeial) téglából lépcsőzetesen 
kirakott szegélye ( mac s kai épe ső), az ablakok és a 
padlás szellőzőnyílásainak megfelelő kiosztása 
egyszerű, simára vakolt és fehérre meszelt hom- • 
lokzat esetén is magas esztétikai értéket képvi
sel. Köveskálon ilyen a Fő utcán Győrffy Erzsé
bet háza. A sarkokra, a felső, háromszög alakú 
orommező széleire, vagy az ablakok köré kerülő 
egyszerű szalagkeretek a külső megjelenés ha
tását fokozzák. 

Területünkön a házak csipkeíalán a XIX. szá

zad első harmadában megjelent vakolatdíszítés 
motívumait S. Lackovits Emőke elemezte: „Díszí
tőelemként foghatjuk fel a különböző formájú 
padlásszellőzőket: az egyenlő szárú kereszt ala
kút, az íves formájút, az állított és fektetett tégla, 
a kör és függőleges vagy vízszintes helyzetű 
ellipszis alakúakat. Ezek állhatnak önmagukban, 
de lehetnek egyszerű vakolatkeretesek, sima 
vagy fogazott párkánnyal lezártak, virágkehely-
ben végződök. Gazdagabb nemesi kúriákon füzér
dísz, levélkoszorú vagy szalag veszi körül őket. 
Körülzárhatók hornyolt csíkokkal is. Megjelenik 
az orommezőben az egyszerű vagy hullámvonal
lal, füzérrel, levélkoszorúval keretezett felirati 
tábla, benne vakolatfelírással az építtető neve és 
az építés évszáma. Megtaláljuk ezenkívül az 
oromcsúcs alatt az egy tőből kiágazó kettős csi
gavonalat, szegélydíszként a meandert. Feltűnik 
itt is a népi díszítőművészet oly kedvelt, a hím
zéseken, bútorokon gyakori motívuma: a rozetta 
és a cserépből kinövő páratlan számú virág. Az 
orommezőt a homlokzat alsó részétől meanderrel, 
félholdas zárószalaggal, egyszerű vagy ívsoros 
vakolatpárkánnyal választották el. Az utcai hom
lokzaton levő ablakok vakolatkeretesek, néme
lyek félholdas, fonadékos vagy lándzsaíves 
szemöldökpárkánnyal szegettek. ' 

A barokk jellegű vakolatdíszes homlokzatok 
közül a kővágóörsi Kerkápoly-kúria és a szent-
békkállai Istvándy-ház utcai homlokzata a leg
inkább figyelemre méltó. A Kerkápoly-kúria 
oromfalán füzérdísz alatt, egyszerű szalagkeret
ben az 1821-es évszámot látjuk. Az Istvándy-ház 
homlokfalán két oldalról indadísz fogja közre a 
feliratot: ISTVÁNDI JÓSEF ÉPÉTETTE 1825. 
Utóbbival azonos színvonalú a ma nyaralónak 
használt, Kővágóörs, Temető u. 1. számú, mű-
emlékjellegű ház vakolatdíszítése. Felirati táb
láján a N: D.M. N: K.I. 1826 felirat építtetőinek 
nemesi jogállására utal. 

Napjainkra sok régi vakolatdíszes oromzat 
esett áldozatul a külső tatarozás során alkalma
zott egyszerűsítő törekvésnek. A még meglévők 
között is sok a rossz állapotú homlokzat. Ilyen a 
Kerkápoly-kúria is, ahol az oromfal felső széleit 
lezáró volutákból napjainkra már alig maradt 
meg valami. Ezek az 1936-ban készült fényképen 
még jól láthatók.35 Szentbékkállán az egyik Kos
suth utcai ház homlokzatán csak a felső oromme
zőben maradt meg a régi vakolatdísz: a tégla
csipkés macskalépcső alatt széles szalagkeret, az 
oromcsúcsban rozetta, a padlás-szellőzőnyílások 
körül keskeny szalagkeret, alattuk a hullámvo
nallal keretezett felirat: MOLNÁR JÁNOS 1895. 
Ugyancsak rossz állapotú Mindszentkkállán Cséri 
Flórián ma már lakatlan háza, ahol a rozettás, 
szalagkeretes vakolatdíszítés népi építőmester 
keze munkája lehetett. 

Az újabb, eklektikus jellegű vakolatdíszes 
homlokzatra jó példa Mohos Irma és Mohos Jó-
zsefné kékkúti háza (Fő u. 57.). A sarokarmíro-
zással, az ablakok alatt kötény díszre emlékeztető 
tagozattal, szemöldökpárkánnyal, falfülkéhez ha
sonló padlás-szellőzőnyílásokkal díszített, 1901-
ben épült oromfal Molnár József és Keresztúri 
Mihály kékkúti kőművesek munkája. 
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A Bakony—Balaton vidéki lakóház külső meg
jelenését döntő mértékben meghatározó, épület
szerkezeti szempontból figyelemre méltó, a kü
lönböző építőmüvészeti stíluskorszakok, elsősor
ban, a barokk hatását tükröző tornácok már igen 
korán felkeltették a magyar néprajzkutatók és 
építészek érdeklődését.36 Foerk Ernő építész a 
budapesti felső építőipariskola tanára írta 1927-
ben: „Legszebb, mondhatnám legmonumentáli-
sabb typusát a magyar parasztháznak a balaton-
melléki és túladunai kőoszlopos és kőíves, gá
doros falusi házakban bírjuk."37 Foerk tanítvá
nyaival egy tihanyi tornácos házat fel is méretett. 
Bierbauer Virgil A magyar építészet történetében 
hangsúlyozta, hogy a tornác elsősorban gyakor
lati célt szolgált, de esztétikai értékéről sem fe
ledkezett meg: ,,. . . a boltíves tornácban egy 
többszólamú térbeli melódiához hasonló, művé
szi kifejeződés lehetősége rejlik".38 Az íves, osz
lopos tornáccal kapcsolatban Vajkai Aurél a ba
rokk stílus hatását emelte ki, Vargha László pe
dig azt, hogy ezzel a szerkezeti-formai megoldás
sal a paraszti életformában élő kisnemes a maga 
sajátos rétegtudatát fejezte ki.39 Már Bierbauer 
Virgil felhívta a kutatók figyelmét arra, hogy a 
tornáckérdés megoldásához az egyes típusok el
terjedését és időrendjét kell ismernünk.40 A ma
gyar népterület tornácainak típusokba sorolását, 
népi építészeti vezérfonalában Barabás Jenő és 
Gilyén Nándor végezte el.41 Az alábbiakban a 
Káli-medencében megismert tornácokat igyek
szem elhelyezni az általuk alkotott rendszerben, 
s ahol lehetséges időrendjükkel is foglalkozom. 

A Káli-medencében a tornác elnevezése: gádor, 
gang. Gyakorlati célja a konyha és a szoba kö
zötti közlekedés biztosítása félig zárt térben. Mi
vel a szabad kéményes épületek között is akad
nak olyanok, ahol a konyha és a szoba ajtaja 
külön-külön a tornácról nyílt, ezért e gyakorlati 
cél nemcsak a füstös konyhás, hanem a szabad 
kéményes házak esetében is fennállott. Terüle
tünkön az oldaltornác, a tört tornác és a kiugró 
tornác a leggyakoribb forma, de a lopott tornác 
is előfordul. 

Az oldaltornác legegyszerűbb alakjánál a fe
délfákat tartó talpszelement egy vagy több vas
kos kőpillér gyámolítja. Mellvéd nélküli formá
jával Szentbékkállán Lengyel Mária 1816-ban 
épült, eredetileg füstös konyhás házánál találko
zunk. A talpszelement itt eredetileg egy vastag 
kőpillér hordta, a másik vékonyabb pillér csak 
később, a talpszelemen lehajlása miatt épült. A 
tornác födémé keményfa síkfödém, ami a kony
haajtó fölött a füstös konyhából kitóduló füsttől 
ma is kormos. Egyetlen vastag kőpillér tartja a 
talpszelement Mindszentkállán Csombó Józsefné 
egykor füstös konyhás házánál. Két hatalmas kő-
pillért látunk Kékkűton Egyed Kálmánné füstös 
konyhás házának tornácán. 

A vaskos oszlopok közé leggyakrabban kb. 
1 m magas, tapasztott vagy vakolt mellvéd épült 
kőből (pódiumos gádor). Monoszlón az 1765-ben 
épült református paplak mellvédes tornácát négy 
kőpillér tartotta. A két középső pillér közét 1918-
ban beépítették. Ekkor Siskey Imre tiszteletes a 
szabad kéményes konyha külső feléből és a tor

nác konyha ele eso részéből irodának használt 
előszobát építtetett. Balatonhenyén özv. Székely 
Józsefné füstös konyhás házának mellvédes tor
náca három pillérrel épült. Födémé keményfa, a 
konyhaajtó fölött erősen kormos. A mellvédben 
a szobaajtóval szemben vakablak található. Kő-
vágóörsön özv. Antal Istvánné 1923-ig füstös 
konyhás házánál a tornác mellvéd nélkül, öt kő-
pillérrel épült. Később számos átalakítást ért 
meg, mellvédes tört tornáccá vált. Nyitott bejá
ratát az utcai homlokzaton, az első pillér mellett 
befalazták. A szoba, a konyha és a padlásfeljáró 
előtt az első négy pillér közét mellvéddel építet
ték be. A negyedik és ötödik pillér közét teljesen 
beépítették. A tornácnak ez a szakasza a hátsó 
szoba és egy — időnként szobának is használt — 
kamra részévé vált. így alakult ki a tört tornác. 
A beépítés ellenére a ház hátsó sarkánál ma is 
jól látható az ötödik pillér és mellette az egykori 
tornác hátsó kijárata. Keményfa födémé kormos. 
A tornác mellvédjét és pilléreit balatoni sikáló-
val sikálták. Révfülöp-Szigetben a víz alól szed
ték ki a fehér sikálót, pomposokat csináltak be
lőle, szekérrel hozták haza. Otthon megtörték, és 
azzal meszeltek. Antal Istvánné az 1920-as évek
től már meszet is használt. Tornácának pilléreit 
2 cm vastag mész- és sikálóréteg borítja. Sal-
földön egyetlen vastag tornácpillért találunk 
Horváth Gyula örököseinek füstös konyhás há
zánál. Ez egy rövid lopott tornác, jobbról kamra, 
balra kétszintes tyúkól foglalja el területét. Pil
lére feltűnően vastag: 60 x 100 cm, alul egy 
50 x 35 cm-es vakablakot találunk benne. Mell
védje 50 cm vastag 80 cm magas kőfal. Födémé 
széles fenyődeszka, padlásfeljárólyukkal. 

Lackovits Emőke találóan harántboltöves tor
nácnak nevezi a tornácnak azt a változatát, ahol 
a pillért boltív kapcsolja össze a ház főfalával.42 

Tóth Kálmán Nemespécselyről és Aszófőről mu
tatta be ezt a tornácváltozatot: ,,Különösen vál
tozatossággal vannak a tornácot hordó pillérek 
elhelyezve, melyek ott, hol a ház szobái boltozot
tak, támpillérszerű kiképzést nyertek és olyan 
képet nyújtanak, mint egy templom szűk oldal
hajója."43 A Káli-medencében a harántboltöves 
tornác nem a boltozott födémű, hanem a kemény
fa síkmennyezetű, egykor füstös konyhás házak
hoz kapcsolódott. Mellvéd nélküli változatával 
Mindszentkállán az 1940-ig füstös konyhás Mol
nár-házon találkoztam, ahol a talapszelement 
ugyancsak két harántboltöves kőpillér hordja. 
Egyetlen harántboltöves pillért találunk Balaton
henyén a Kütyüben lefényképezett, kettes udvar
ban épült ház mellvédes tornácán, amely formá
ját tekintve lopott tornác. 

A külső megjelenés szempontjából leghatáso
sabbak a barokk stílus befolyását tükröző árká
dos tornácok. Ezek elsősorban a nemesi, hono-
rácior réteg lakóházain, egyházi vagy uradalmi 
eredetű, főként szabad kéményes épületeken je
lentek meg a XIX. század első harmadában. A 
legtöbb árkádos tornácot Balatonhenyén és Kő-
vágóörsön találjuk. Balatonhenyéből ismerjük a 
tornác egyik korai említését Márton Gábor mé
hészeti könyvéből, 1816-ból: ,,Balaton Henyébenn 
az Oskola Mester a' Méheit a' tornátzban tart-
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ja . . ."44 Az árkádos tornác két formája található 
meg a Káli medencében: az oszlopos tornác, ko
sáríves árkádsorral, mellvéddel és a pillér nélküli 
tornác kosáríves árkádsorral, mellvéddel. E tor
nácoknál az árkádsor anyaga kő, a födém leg
gyakrabban kő vagy téglaboltozat. 

Kővágóörsön a romos Tobak- vagy Vicispán-
házon mindkét árkádos tornácforma megfigyel
hető. Az L alakú épület utcai szárnyához oszlopos 
tornác, kosáríves árkádsorral, mellvéddel, udvari 
szárnyához pillér nélküli tornác, kosáríves ár
kádsorral, mellvéddel tartozik.45 A ház utcai 
szárnya valószínűleg későbbi hozzáépítés ered
ménye. 

Oszlopos tornác, kosáríves árkádsorral, mell
véddel található Balatonhenyén a Balogh-kúrián, 
amely Balogh Dezső jómódú nemes tulajdona volt 
(Kossuth u.). Az eredetileg 6 ívből álló árkád
sorából az elsőt teljesen, a másodikat félig elfa
lazták. Csipkeíalának felirati tábláján az 1856-os 
évszám olvasható. A Balogh-kúria — a Káli
medence egyik legértékesebb népi lakóháza — 
ma rendkívül leromlott állapotban van, a mű
emlékjegyzékben nem szerepel, ezért is félő, 
hogy hamarosan a kővágóörsi Tobak-kúria sor
sára jut. Az Ágoston-ház (Kossuth u. 91.) és a 
Kenessey-ház (Kossuth u. 125.) oszlopos tornácá
nak árkádsorát három ív alkotja. Utóbbi, 1844-
ben épült ház tornácának elejéből az 1940-es 
években spájzot rekesztettek el. Ugyancsak há
rom ív alkotja az árkádsort Szentbékkállán a 
Neuperger-ház oszlopos tornácán (gang). Ura
dalmi alkalmazott számára épült 1837-ben. A 
gang födémé téglaboltozat. Az oszlopok közeit 
később ablakokkal és ajtóval rakták be. Négy 
ívből áll az árkádsor a Szabadtéri Néprajzi Mú
zeumban Szentendrén felépülő, Mindszentkálla, 
Tanács-köz 5. sz. ház oszlopos tornácán. Bontása
kor derült ki, hogy a házhoz korábban pilléres, 
harántból töves tornác tartozott. Ezt valószínűleg 
a XIX. század második felében elbontották, he
lyére oszlopos kosáríves, mellvédes tornác 
épült.46 Négy kosárív alkotja az árkádsort Kő
vágóörsön a műemlékjellegű Salamon-ház oszlo
pos, mellvédes tornácán (Petőfi u. 14.). 

Balatonhenyén a Körössényi-házhoz kosáríves 
árkádsorú, pillér nélküli, mellvédes tornác tar
tozik (Kossuth u.). Árkádsora hat ívből áll. A há
zat Cseh, református pap építtette. Major Dénes 
egykori cselédházán a mellvédes tornác árkád
sora három ívből áll. Budapesti új tulajdonosa 
most nyaralóvá alakíttatja át, így a vakolat nél
küli házon jól tanulmányozhattam a hosszú, la
pos kövekből rakott kosárívek építéstechnikáját. 
A tornác födémé kőboltozat. Négy ív alkotja az 
árkádsort Kővágóörsön, a műemlékjellegű Bo-
ross-ház mellvédes tornácán (Ady u. 38.). A 
Gombos-ház hasonló tornácának árkádsora három 
ívből áll (Vörösmarty u. 10.). Két ívet találunk a 
Kerkápoly-kúria tornácán, az egyiket durván be
falazták. Végül egyetlen kosárívből álló, csak a 
konyha szélességében futó, rövid lopott tornácot 
találunk a Barla-házon és Egyed Lajos házán 
(Ady u. 7.). 

Az árkádsoros mellvédes tornácú házak külső 
megjelenésében jelentős változást jelent a XIX. 

század végétől a teljes árkádsor vagy egyes 
íveinek befalazása. A tornác elejének vagy végé
nek befalazása, kis szobává, kamrává alakítása az 
udvari homlokzat teljes hosszában futó oldaltor
nácot tört tornáccá alakítja. Ha a befalazás elől-
hátul megtörténik, akkor rövid lopott tornác 
alakul ki. Végül ezt is ajtóval zárják le, így a 
tornác előszobává, folyosóvá alakul. Köveskálon 
Németh Lajos házát négy kosárívből álló pillér 
nélküli, mellvédes tornáccal építtette Márton 
Gábor református lelkész. Az árkádsor helyére 
később három ablak és egy ajtó került. Balaton
henyén a Madár-kúria árkádsoros tornácát 1912-
ben falazták be. Szentbékkállán Németh Gyula 
házának tornácát három ív alkotta. A középsőbe 
ajtót, a két szélsőbe egy-egy keskeny ablakot 
raktak. Kővágóörsön Szalay Ferenc házánál az 
árkádsor elfalazásával elöl egy kis szoba, hátul 
zárt folyosó alakult ki. Kékkúton Görcs Ede há
zán az egykori pásztorházon egyetlen kosárívből 
álló mellvédes tornác volt. Az ív alá a két világ
háború közötti időszakban ajtót raktak, a mell
védet felfalazták, így a tornác helyén zárt elő
szoba alakult ki. 

Az árkádos tornác területi elterjedésével kap
csolatban megemlítem, hogy a Káli-medencétől 
nyugatra a burgenlandi Felső-Örségben ismét 
nagy számban tűnik fel ez a tornáctípus.47 E terü
leten a legkorábbi árkádsoros tornácű ház az 
1784-ben épült felsőőri református parókia. A 
felsőőri, alsóőri és őriszigeti magyar kisnemesek 
árkádsoros tornácú házai a XIX. század eleje és 
az I. világháború közötti időszakban épültek.48 A 
Káli-medencétől keletre a Bakony—Balaton-fel
vidéken tűi a Mezőföld nyugati szélén Fülén, 
Enyingen és Lajoskomáromban (Fejér m.) talá
lunk még árkádsoros tornácú hazakat.49 E köz
ségektől keletre a Mezőföldön már elsősorban a 
klasszicista jellegű gerendás áthidalású vagy pil
léres tornácokat találjuk. 

A klasszicista építészet, a kúriák portikuszai
nak hatását leginkább a kiugró tornácokon lát
juk. Köveskálon, Szentbékkállán és Kővágóörsön 
találjuk a legtöbb kiugró tornácos házat, de né
hány előfordul Balatonhenyén, Monoszlón és 
Mindszentkállán is. Két oszlopuk, mellvédjük és 
timpanonjuk leggyakrabban kőből vagy téglából 
épült, de a kő- vagy téglaoszlopokhoz fűrészelt, 
faragott deszka mellvéd és timpanon is kapcso
lódhat. Gyakori a teljesen fából épült előreugró 
tornác is. E tornáctípus korára jellemző, hogy Mar
ton Dániel említett tervrajzán még 1904-ben is két
oszlopos, mellvédes, t impanonos előreugró torná
cot tervezett a kővágóörsi „Tek. Erny János úr" 
számára. 

Balatonhenyén Kiss Kálmán Kossuth u. 56. sz. 
lakóházán kétpilléres, deszka mellvéddel és tim
panonnal ellátott előreugró tornác van. Nagy, 
kétoszlopos, kő mellvédes, deszkatimpanonos 
előreugró tornáccal épült a monoszlói Kerká-
poly-ház (Hegyi u. 1.). Hasonló Szentbékkállán 
Molnár Gyula házának előreugró tornáca, de itt 
a timpanont és a tetőt nem oszlopok, hanem pil
lérek gyámolítják. Kővágóörsön Bárány Gábor
nál a kétoszlopos előreugró tornác fűrészelt 
deszkatimpanonján a tulipánok és rozetták alatt 
az 1912-es évszám olvasható. Teljesen fából épült 
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az előreugró tornác Szentbékkállán a katolikus 
parókián, az Istvándy-házon, Mindszentkállán a 
Hofmann-testvérek házán (Tanács-köz 9.). Bala-
tonhenyén a Madár-kúriához a templomot építő 
olasz kőművesek Pauloni Péter vezetésével 
1912—13-ban betonból tekintélyes nagyságú, tel
jesen zárt, tehát előszobaként szolgáló előreugró 
tornácot építettek. 

Az előreugró tornáccal kapcsolatban két dol
got szeretnék megemlíteni. A Dunántúllal szom
szédos Stájerországban a János főherceg által 
1819-ben alapított Mezőgazdasági Társaság (Land
wirtschafts-Gesellschaft) ajánlására a Graz kör
nyéki járásokban és Alsó-Stájerországban 
(Untersteiermark, ma Szlovéniához tartozik) egy 
új típusú parasztház jelent meg. Téglából épült, 
a régi füstös szoba (Rauchstube) helyett már ta-
karéktűzhelyes konyhával. Külső megjelenését az 
utcai homlokzatra, a bejárat elé épített 2—7 osz
lopos, timpanonos, mellvédes előreugró tornác 
határozta meg. E tornác kialakulásának vizsgála
tánál az osztrák kutatók a klasszicista városi há
zak portikuszának és a korábbi, még fából épült 
nyugatstájer parasztház előreugró tornácának 
(Eßgangl) hatását hangsúlyozzák. A háztípust a 
Mezőgazdasági Társaság alapítójáról és első el
nökéről, a stájer parasztság lakásviszonyainak 
megjavításán fáradozó János főhercegről az oszt
rák néprajztudomány Viktor Geramb javaslatára 
János főherceg-háznak (Erzherzog-Johann-Haus) 
nevezi.50 A János főherceg-ház tornáca azonos 
a Káli-medencéből itt bemutatott, a Bakony— 
Balaton vidékről, a magyarországi Őrségből már 
korábban ismert előreugró tornáccal.51 A XIX. 
században épült falusi iskoláink között is voltak 
előreugró tornácú épületek. Ma is ilyen a bur

genlandi Felső-Örségben, Öriszigeten az egykori 
evangélikus elemi népiskola épülete, amely 
1836-ban épült.52 Korábban előreugró tornáca volt 
az 1859-ben épült alsóőri katolikus iskola épüle
tének is.53 

A LAKÓHÁZ VÁLTOZÁSÁNAK 
KONKRÉT PÉLDÁI 

Befejezésül néhány lakóház példáján mutatom 
be a változásokat, átalakításokat úgy, ahogy a 
házak mai tulajdonosai, lakói, adatközlőim szá
mon tartják azokat. 

Hajba-ház (Köveskál, Fő u. 5.) 
Hajba Lajos nagyapja, Izsó Lajos kovácsmester 

építtette. 1885-ben Hajba Lajos bátyjának szüle
tésekor már állt a ház. Fala kő, teteje építésekor 
gicás zsúp volt, jelenleg nád. Az utcai helyiség 
a kovácsműhely volt, innen nyílt ajtó a szobába. 
A kovácsműhely nyitott kéménnyel épült. A 
konyha nagy füstös konyha volt, egy 70 cm kö
rüli füstlyuk volt a mennyezeten, a deszkapadlá
son. Vályogból volt a kenyérsütő nagykemence 
botra felrakva. Kívülről négyszögletes volt, belül 
boltozott, félbót. Előtte 35—40 cm magas pocik. 
Az alját egy arasz vastagon vasszarral, a kovács
szén salakjával terítették le, lesulykolták, majd 
4 ujjnyi vastagon polyvás sárral letapasztották. 
Az elején két lyuk volt, ott jött ki a füst. 5 ke
nyér és 1 pompös fért bele. Két ölben behozható 
fa kellett a befütéséhez. Az ölfát kettéfűrészelték, 
az 50 cm-es fadarabokat keresztben rakták be a 
a kemencébe. Két óra hosszáig fűtöttek, ugyan
addig tartott a sütés. Megfehéredett a kemence 
botja, amikor már elég forró Volt a sütéshez, 

33. ábra. Istvándy-ház vakolatdíszes utcai homlokzata, Szentbekkálla, Kossuth u. 9. 
Abb. 33. Istvándy-Haus. Die Giebelmauer mit Mörtel geziert, Szentbekkálla, Kossuth Strasse 9. 

34. ábra. Cserépkályha, Kővágóörs, Zrínyi u. 7. Bárány Gábor háza, első szoba 
Abb. 34. Kachelofen bei Gábor Bárány, Kővágóörs, Zrínyi Str. 7. 

35. ábra. Átépítés miatt a vakolatdísz csak a felső orommezőben maradt meg. Szentbekkálla, Kossuth u. 
Abb. 35. Durch den Umbau ist die Mörtelzierde nur am oberen Teil der Giebelmauer geblieben, Szentbekkálla, 

Kossuth Strasse 
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36. ábra. Rozettás szalagkeretes vakolatdísz, Cséri Flórián háza, Mindszentkálla (lakatlan) 
Abb. 36. Mörteilzierde der Giebelmauer bei Flórián Cséri, heute nichtmehr bewohnt, Mindszentkálla, Jókai Strasse 9. 

37. ábra. Eklektikus jellegű vakolatdíszes utcai homlokzat, Kékkút, Fő u. 57. Mohos-ház 
Abb. 37. Eklektische Mörtelzierde in Kékkút am Mohos-Haus, Fö Str. 57. 

38. ábra. Mellvédes harántboltöves lopott tornác, Balatonhenye, Kütyü 
Abb. 38. Flur mit Quergurtbogen und Parapet, Balatonhenye, Kütyü 

addig fekete volt. Sütéskor a kemence száját 
pléhvel támasztották be. 

A szomszédban gödör volt a kemence előtt, 
abba állt bele az asszony a kenyerek bevetése
kor. Ahol alacsonyabb volt a kemence feneke, 
ott gödör volt előtte. Olyan teteje volt deszká
ból, mint a hokedli teteje. 

A nagykemence mellett balra kiskemence volt 
vályogból. Az öregek tésztasütésre használták. 
Búcsúra, lakodalomra abban sütötték a koszos
perecet, kalácsot. A konyha bal oldalán, a szobai 
fal mellett főzőpadka, pocik volt. Hajba Lajos 
édesanyja még azon főzött. 

A szobában zöld cserépkályha volt, amit a 
konyhából fűtöttek, szája a pocik fölött nyílt. 
A kályha vállában sütő is volt, prószát, tócsit, 
pogácsát, rétest, krumplit sütöttek benne. Agfá-
val, tüskével (csádéval) fűtötték. A csádét 1,5 m 
hosszú nyelű vasvillával rakták be. Gyakran kel
lett tenni rá, mellette kellett állni, amíg égett és 
rakni. Amikor jó parázs volt benne, akkor tettek 
rá egy tuskót, böcköt. Amikor a böcök leégett, a 
kályha száját a konyhában a következő napi csá
déval berakták, az így másnapig jól megszáradt. 
Hajba Lajoséknak a zöld kályha már nem tet
szett. Úgy találták, hogy nem nagyon adja be a 
meleget, nagy helyet foglal el a szobában, ezért 
1930 körül lebontották, kihordták. A kályhasze
meket föltették a padlásra, és kicsinyenként 
tyúkitatónak elhasználták. Helyébe csikósporhej-
tet vettek, ami szerintük jobban befűtötte a szo
bát, mint a cserépkályha. 

A háznak gádora nincs, a szobaajtó a füstös 
konyhából nyílt, így azt mindig be kellett csukni, 
hogy a füst ne menjen be a szobába. A füstös 
konyha falait agyagos fehér földdel, sikálóval 
meszelték, nem mésszel, mert az a koromtól ki
vörösödött volna. Amint megyünk Henye fele, a 
Szőlőkútnál van egy nagy gödör, onnan hozták a 
sikálóföldet. Falazáskor a követ is azzal rakták 
össze. A füstös konyha mennyezete mindig füs-
tös^korarras maradt, azt nem meszelték le sikáló
val. 

A füstös konyhába 1959-ben a termelőszövet
kezet építőbrigádja épített mászókéményt. Hajba 
Lajos és két fia ekkor már a termelőszövetkezet
ben dolgozott, az építőbrigád munkadíját a mun
kaegységükből fogták le. Köveskálon a téesz 

építőbrigádja ekkor sok füstös konyhát átalakí
tott kéményessé. 
(Adatközlő: Hajba Lajos, sz. 1900). 

Kenessey-ház (Balatonhenye, Kossuth u. 125. 
Műemlékjellegű épület). 

Darnay Mózes építtette 1844-ben. A szobaajtón 
volt egy vasgomb, amit ma is őriznek, rajta a fel
irat: DM 1844. Darnay Mózes jómódú földművelő 
nemesember volt. Veje, Kenessey Károly is hozzá 
hasonló, akitől fia, ifj. Kenessey Károly (1879— 
1969) örökölte a házat. Most lányáé, özv. Mátyás 
Károlyné Kenessey Joláné. 

A családi hagyomány szerint 1844-ben a pincét 
kezdték építeni hátul az istálló mögött. A répás
krumplis pincébe az istállóból lehetett lemenni. 
Felette faragófészer volt. Kenessey ugyanis fúró
faragó ember volt. Csinált igát, kaszanyelet, föld
hordó cserényt, bontócserényt (utóbbit disznó
bontáshoz). A ház szoba - ) -konyha+kamra+ i s -
tálló+faragófészer beosztású. Falai lapos, nagy 
hopoka kőből épültek. Az udvarra külön pajta, 
szekérfészer, ólak épültek. A ház udvari homlok
zatára törpe oszlopos, kosáríves gádor épült. A 
szoba és a konyha ajtaja a gádorból, nyílik, e két 
helyiség között nincs ajtó. 

A konyha 1937-ig szabad kéményes volt. Bal 
sarkában falba rakott, sütős takaréktűzhely Ьэ-
lyezkedett el. Ugyancsak balról a szoba falánál 
pocik emelkedett, ahonnan a szobai cserépkály
hát fűtötték. Ezt és a falba rakott takaréktűzhe-
lyet kőből építették. A konyha közepén nagyke
mence, jobb sarkában kiskemence foglalt helyet. 
A nag у ke те ne ében kenyeret , a kiskemencében 
koszosperecet, tésztákat sütöttek. A kiskemence 
alatt csirkelyuk volt. A kemencét a harmincas 
években fölvette a víz, ami hátulról az isztergye 
aljáról egy vakondlyukon folyt be, s a hátsó tég
lákat eláztatta. A felvizesedés miatt használha
tatlanná vált kemencéket 1937-ben elbontották. 
Az új kemence fölé vályogból zárt, széles ké
ményt építettek, ami a padláson megmaradt régi, 
gúla alakú nyitott kéménybe vezeti a füstöt. A 
nyitott kéményt alul deszkával lepadlásolták, 
de húsfüstölésre később is használták. A konyha 
lepadlásoltatása után a régi kettes (felezett) ajtót 
levették, istállóajtónak adták el, üvegajtót tettek 
a helyére. Felső ablakfiókjára elhúzható ablak 
került, hogy a tűzhelynek legyen huzata, ne füs-
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töljön. A külső konyhában, azaz a konyha külső 
felében a padlásfeljáró alatti falban ma is van 
egy csirkelyuk, ahol tavasszal a kislibákat tart
ják. Ugyanebben a falban falkászli is található, 
amiben kenyeret, lisztesvékát, tányérokat tartot
tak. A konyha padlója eredetileg döngölt agyag 
volt, 1970-ben betonozták le. 

A szobában egy fehérre meszelt pocikon a kí
vül fütős cserépkályha állt. Lapos szemű és kupás 
szemű zöld csempéit fecske-, szarvasminta díszí
tette. A pocik feletti része négszögletes, a teteje 
gömbölyű volt. A tetején eredetileg szép dísz fu
tott körbe, de azt később lebontották. A kályhá
ban vastag, hasított fával tüzeltek. Saját erdejük
ből sütőfát és kályhába való fát hoztak. A böc-
köket kettéhasították és a kályha parazsára rak
ták. A szobai zöld kályhát az 1940-es évek elején 
lebontották. Helyére a tapolcai cserepes, Patonai 
Árpád kályhásmester barna színű, lapos csempés, 
belül fűtős kályhát rakott, amit azóta kétszer ra
kattak át. A szoba födémé nyárfa deszkafödém, 
padlója ma is döngölt, tapasztott agyag. A szoba 
falában is található egy falkászli, pálinkáskászli: 
eredetileg pálinkásüvegeket, csutorát tartottak 
benne. A szobaajtót 1977-ben cserélték ki, addig 
az 1844-ben készült ajtót használták. 

A törpe oszlopos, kosáríves, mellvédes gádor 
elejéből az 1940-es években egy kis spájzot vá
lasztottak el. A kamra bótkamra, kővel boltozott, 
benne ma is ott van a régi gabonáshombár. Az 
istálló bótistálló, a kőbóton szellőzőnyílás van a 
kert felé, ahol az állatok gőze eltávozott. 

A tetőszerkezet ollóágasos-szelemenes. Annak 
ellenére, hogy a ház többször is leégett, középen 
még megtalálható egy megpörkölődött darab a 
régi nyárfa szelemenből. A héjazat az 1960-as 
évekig nád volt, azóta cserép. 
(Adatközlő: özv. Mátyás Károlyné Kenessey Jo
lán, sz. 1925). 

Körössényi-ház (Balatonhenye, Kossuth u.) 
Cseh nevű református pap háza volt a falu 

közepén. Leányát, Cseh Petronellát Raksányi Ká
roly református lelkész vette el, aki az apósa 
után henyei pap lett. Raksányi építtette Balaton-
henyén az űj templomot 1912-ben. Raksányi 
egyik leánya Somogyi nevű ádándi paphoz ment 
feleségül. A házat Somogyitól vette meg Mátyás 

Károly 1916-ban. Mátyás Károly ide hozta fele
ségül 1918-ban Somody Vilmát. 

A ház 1918-ban nádtetős volt. Árkádsoros, 
mellvédes gádorából jobbra a padlásra lehetett 
felmenni, balra kis spájzot rekesztettek el. A 
gádorból nagy, nyitott kéményes konyhába nyílt 
az ajtó. A konyha belső fele fölött a nyitott ké
ményt boltozat tartotta, külső felét deszkafödém 
zárta le. Középen a négyszögletes nagykemence, 
előtte 50 cm széles, 25 cm magas pocik helyez
kedett el. A kemence 1,2—1,5 m magas volt, 8—9 
kenyér belefért. Oldala agyagból, alja téglából 
készült. Bal oldalon, a fal mellett állt egy katlan, 
amiben rézüstben főztek, főleg disznóöléskor 
használták. Jobb oldalon a hátsó szoba kívül 
fütős szemes kályhájának szája előtt pocik he
lyezkedett el. A katlan végénél a sarokban 80 
cm széles, 80 cm magas főzőpadka, tűzhely volt 
sárból. Ezen cserépfazékban főztek. 1920-ig még 
a fiatalasszony is ezt használta, akkor csináltattak 
vas csikótüzhelyet. 

A konyhából jobbra-balra a szobákba nyíltak 
az ajtók. Az első szoba nagyobb volt, csehsüveg-
boltozatos födémű. Vaskályhával fűtötték. Jobb
ra egy kisszoba nyílt belőle, amit a papék fürdő
nek használtak. Mátyás Károlyék ennek ajtaját 
áttették a konyha felé. Ebben a kisszobában la
kott Mátyás Károly nagyanyja. A kisszobát az 
1920-ban vásárolt csikótüzhellyel fűtötték. A 
hátsó szoba kisebb, gerendamennyezetes volt. 
Itt laktak Mátyás Károlyék. Barnával spriccelt 
fehér színű szemes kályhával fűtöttek. 

A padláson a nyitott kéményben nagy húsfüs
tölő volt vasajtóval. 

A régi ház hátsó főfala az 1920-as évek köze
pén megrepedezett, ezért le kellett bontani. Ba-
latoncsicsói kőművesek bontották le a megrepe
dezett falat. A régi kőből meszes habarccsal 
építették újjá. Heten-nyolcan is dolgoztak, az 
istállóban szénán aludtak. 

Kővágóörsön Polacsek Ármin fakereskedőnél 
vették meg a tető faanyagát és a cserepet. Az 
ollóágasos-szelemenes tetőt Mester Vendel ta
polcai ács készítette. Később a magtárhoz a 
hiencektől is vettek deszkát és stáflikat. A győri 
kocsmáros közvetítette, nagy henckocsikkal jöt
tek. 

39. ábra. Balogh Mária tornáca, Balatonhenye, Kossuth u. 
Abb. 39. Die Balogh-Kurie mit Arkadenflur, Balatonhenye, Kossuth Strasse 

40. ábra. A balatonhenyei Ágoston-ház, Kossuth u. 91. 
Abb. 40. Das Kenessey-Haus mit Arkadenflur in Balatonhenye, Kossuth-Strasse 41. 

41. ábra. Kenessey-ház, Balatonhenye, Kossuth u. 125. 
Abb. 41. Das Ágoston-Haus in Balatonhenye, Kossuth Str. 125. 
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42. ábra. Boross-ház, Kővágóörs, Ady E. u. 38. (dr. Komjáthy Attila háza) 
Abb. 42. Das Boross-Haus, mit Arkadenflur. Heute Wochenendehaus des Bauingenieurs Dr. Attila Komjáthy, 

Kővágóörs, Ady Strasse 38. 
43. ábra. Körössényi-ház tornáca, Balatonhenye, Kossuth u. 

Abb. 43. Das Körössényi-Haus mit Arkadenflur. Balatonhenye, Kossuth Strasse 
44. ábra. Egyed Lajosné háza, Kővágóörs, Ady E. u. 7. 

Abb. 44. Das Haus der Frau von Lajos Egyed, Kővágóörs, Ady 7. 

45. ábra. Kiugró tornácos ház fűrészelt deszka timpanonnal, Szentbekkalla 
Abb. 45. Haus mit hervorstehendem Flur und Timpanon, Szentbekkalla 

46. ábra. Kiugró tornácos ház, Szentbekkalla 
Abb. 46. Haus mit hervorsehendem Flur, Szentbekkalla 

47. ábra. Kiugró tornácos ház, Kővágóörs 
Abb. 47. Haus mit hervorsehendem Flur, Kővágóörs 

1—47. ábra. Lukács László felvételei 
Abb. 1—47. Aufnahmen von László Lukács 

Az átépítéskor a szobák már mészhabarccsal 
vakolt, borított deszkafödémmel készültek. Ko
rábban mindkét szobában széles padló volt, az át
építéskor hajópadlót raktak le. Az egész lakást 
Kvárdián Károly tapolcai festő festette ki papír
sablonnal készült mintával. A hátsó szobában a 
fal halványszürke spriccelt volt, felül a girland 
nefelejcskoszorúkból állt. 

A konyhában lebontották a nyitott kéményt, 
majolikával kirakott kéknefelejcs-koszorús, két-
sütös, vízmelegítös takaréktűzhelyet építettek. 
Ennek vasvázát és fémrészeit a tapolcai vaske
reskedésből hozták. Az előszoba betonpadlóját 
Caligaro tapolcai kőfaragó készítette, csiszolta 
fel segédeivel együtt. Az árkádsoros, mellvédes 
tornác változatlan maradt. A házat a II . világ
háború előtt Körössényi szikvíztöltő vette meg. 
A II. világháború után államosították, ma is ál
lami tulajdonban van, Takács Kálmán községi 
tanácsi dolgozó lakik benne. 
(Adatközlő: özv. Mátyás Károlyné Somody Vil
ma, sz. 1895). 

Istvándy-ház (Szentbekkalla, Kossuth u. 9., 
műemlék). 

Istvándy József építtette 1825-ben. Az építtető 

jómódú gazdaember volt, sok földdel, szőlővel. 
Fia, Dániel, unokája, Károly, majd dédunokája 
Jenő örökölte a házat. Fala kőfal, teteje szeleme
nes. A szelement elöl, hátul és középen csipke
fal tartja. A középső csipkefalat az első szoba és 
a konyha közötti fal tartja. Héjazata zsúp volt, 
1918-ban a nagy tűzvészkor leégett, akkor lett 
cserépre téve. Eredetileg szabad kéményes volt, 
a tűzvészt követő újjáépítéskor mászókémény 
épült a konyhában. A szabad kéményt téglabol
tozat tartotta, s a konyha külső felének födémé is 
téglaboltozat. 1918-ban a konyhába új kemencét 
építettek téglából, 8 nagy kenyér fért bele. Ez a 
kemence egészen az 1960-as évekig megvolt, 
akkor összedőlt és lebontották. Ugyanekkor a 
mászókémény helyére cil inderkémény épült. A 
kemence fölött a szomszéd felé eső falra a koráb
bi kis ablak helyére nagyobb, kétszárnyas abla
kot rakattak. Az első szoba deszkafödémes, a hát
sót csehsüvegboltozat fedi. A nagy tűzvészkor 
„egy tüzes gerenda" — valószínűleg a vastag 
szelemen — a boltozatra zuhant, és a szoba egyik 
sarkánál beszakította azt. Az 1960-as években 
történt átalakításkor a megrongálódott csehsü-
vegboltozatot lebontották, és a szoba mészha
barccsal vakolt, borított deszkafödémet kapott. 
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A s z o b a k o r á b b i , a m á s z ó k é m e n y h e z c s a t l a k o z ó 
f e k v ő k é m é n y é t is a b o l t o z a t t a l e g y ü t t b o n t o t t á k 
le. H e l y é r e c i l i n d e r k é m é n y k e r ü l t . A h á t s ó s z o b a 
k i s e b b az e l s ő n é l , m e l l e t t e e g y k i s k a m r a v a n . 
A k o n y h á b a , a ké t s z o b á b a k ü l ö n a j t ók n y í l n a k 
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LÁSZLÓ LUKACS 

DIE MORPHOLOGISCHE VERÄNDERUNG 
DES WOHNHAUSES IM KÁLER BECKEN 

Die Abhandlung stellt die wesentlichen Veränder
ungen des Volksbaus im Káler Becken (Ungarn, Komi
tat Veszprém) vom 18ten bis zum 20sten Jahrhundert 
dar. Beschäftigt sich zu Beginn mit den Veränderungen 
in Bezug auf das Baumaterial, auf die Baustruktur, 
auf die das Feuerungssystem. Im Rahmen der unter
suchten Periode war der Mauerbaustoff hauptsächlich 
der Stein. Die Umgebung war an Steinen sehr reich, 
und dadurch wurden die Wohnhausmauern, die Zim
mermauern, die Kammermauern, die Stallmauern und 
die Gewölbe aus Steinen gebaut. Ein Teil des hölzernen 
Daches wurde aus einheimischem hartem Holz, 
meistens aus Eiche gemacht. Eichenbalken und Bretten 
finden wir bei den alten Häusern mit Rauchküchen. 
Die Bodenbalken sind mit dem Durchzugbalken unter
stützt. In den im Káler Becken im 18—19 ten Jahr
hundert gebauten Häusern finden wir oft die Quer
durchzugbalken. Die findet man aber nicht nur in dieser 
Umgebung sondern in anderen Ortschaften Trans
danubiens. In der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhun
derts gebauten Häusern ist das Dachholz meistens 
schon aus Fichten. Mit Fichten haben die Bewohner 
dieser Dörfer bis zum Ende des I. Weltkrieges die 
Fuhrleute aus Westungarn (Felsőőrség) versehen. Zwei 
Formen der gewölbten Decke finden wir in dieser 
Umgebung oft, und zwar die Böhmische Kappe und 
das Tonnengewölbe. Die Böhmische Kappe sahen wir 
meistens in den Häusern der Grossbauern, der Adli
gen, der Honoratioren, der Angestellten der Herr
schaften. Später haben diese Häuser wohlhabende 
Bauern gekauft. Tonnengewölbe finden wir auch in der 
Kammer und im Stall der Bauern. Der Stoff des Gewölbes 
war Stein oder manchmal Ziegel. 

Das alte und dominante Dach war im Káler Becken 
der Dachstuhl mit scherenförmigen Sparren. An der 
Vorder- und Hinterseite Giebelwand aus Stein, und 
die die Dachpfette tragen. Bei den Häusern, die in 
der ersten Hälfte des 19ten Jahrhunder ts gebaut 
worden sind, da ist das Dachholz aus einheimischem 
Hartholz, meistens aus Eiche, Buche oder Roteiche. 
Was die Dachform anbelangt, ist heute die einzige 
Form die Satellform. Unter den früheren Formen 
finden wir auch Zelt- und Schopfförmige Dächer. 
Die bedeutendsten Dachstoffe waren früher der 
Schaub und has Schilfrohr. Im Káler Becken hat sich 
besser die Schaubgarbe verbreitet . Das zeigt einen west
lichen Einfluss (vom westlichen Teil Transdanubiens). 
Unter den Getreiden war das bekannteste der Roggen, 
dessen Stroh mit Hand gedroschen wurde, und daraus 
hatte man den Strohschaub gemacht. Der Schilfrohr 
wurde vom Balaton gebracht. 

Im Káler Becken war früher die Rauchküche bräuch
licher und beliebter, wo der freie Schornstein schon im 
18ten Jahrhunder t erschienen ist. In diesem Gebiet 
hat man die beiden Heizformen gekannt und gebraucht. 
Die Heizform der Rauchküchen war bestimmt in den 
Bauernhäusern bekannter und bräuchlicher. Und die 
läge hat sich bis zum Anfang des 20sten Jahrhunder tes 
kaum verändert . An Anfang unseres Jahrhunder ts 
waren noch weniger die Schornsteine wie die Rauch
küchen. Die ältesten Gebäude, die wir datieren können, 
haben ganz bestimmt einen freien Schornstein gehabt. 
In diesen wohnten Adlige, Honoratiore, Priester oder 
zur Herrschaft gehörenden Familien. Es ist natürlich 
oft vorgekommen, dass diese Häuser später von wohl
habenden Bauern gekauft worden sind. Einen freien 
Schornstein hat die reformierte Parochie in Monoszló 
gehabt (1765), in Kővágóörs das Duchon-Haus (1771), 
das Kerkápoly-Kernács Haus (1821), das Barla-Haus 

(1824) in Szentbékkálla das Istvándy-Haus (1825) und 
das Neuperger-Haus (1837). 

W o eine Rauchküche (ohne Schornstein) gewesen ist, 
da verliess der Rauch die Küche durch die Küchentür. 
Im Káler Becken wo die Bewohner lange gezwungen 
gewesen sind sich dazu zu halten, haben langsam die 
Küchenform ohne Rauch vorbereitet . Das haben sie so 
erreicht, dass sie den Rauch durch die Decke in Löchern 
hinausgeleitet haben. Der kam so auf den Dachboden. 
Bei uns war es bekannt, — schon in unserem Jahrhun
dert, — dass man den Rauch vom Spaarherd durch 
eine röhre unmittelbar auf dem Dachboden geleitet 
hat. Man hat sich also lange bemüht ine Küche ohne 
Rauch zu haben. Das hat man endgültig mit dem 
selbstständigen Schornstein erreicht. Die Entwicklung 
in dieser Richtung hat sich also in der zweiten Hälfte 
der 19ten Jahrhunder ts begonnen. 

In Bezug auf die Feuerstätten — zwischen der Rauch — 
und der Schornsteinküche — war nur der Schornstein 
der Unterschied. In den beiden Haustypen habe ich die 
selben Feuerstätten gefunden. Das Heizmaterial war 
auch das selbe im grossen und kleiner Backofen und 
im freiem Herd. Freie Heizform war der Herd, der aus 
Lehm und Stein gebaut worden ist. Er war immer an 
jener Küchenwand, die mit dem Wohnzimmer benach
bart gewesen ist. Auf dem Heizbänkchen haben sie im 
irdenen Geschirr gekocht. Es wurde auch Feuerhund 
und der Dreifuss gebraucht. Das irdene Geschirr haben 
sie mit einem eisernen Griff bewegt. Ausser dem Heiz
bänkchen haben sie noch einen grösseren Kessel gehabt, 
auf dem haben sie in grossem Eisen- oder Kupfer-
gesegirr gekocht. Im eisernen Kessel hatte man Kar
toffeln für die Schweine gekocht und auch darin wurde 
die, Seife gesiedet. Im Kupferkessel hatte man zur 
Grosswäsche Wasser gesiedet, z. B. zur Schweine
schlacht, darin haben sie das Fett gekocht und auch 
Speck. Der Backofen in der Küche ist würfelförmig 
oder hat eine Scheitform. Der erste ist 0,9—1 m, der 
zweite 1,4—1,5 m hoch. Er stand an der hinteren Wand 
der Küche in der Mitte oder an einer Ecke. Gebaut 
wurde der Backofen aus Lehm oder aus Steinen. Früher 
hatte man die Backofen aus Lehm auf ein hölzernes 
Gestell gesetzt. Vor dem niedrigen Backofen befand 
sich oft eine Grube, in der die Frau beim Heizen und 
Broteinschieben stand. Nach dem Brotbacken wurde 
die Öffnung mit einer Brettertür verdeckt. Neben dem 
Backofen war noch ein kleiner Backofen, in dem man 
Mehlspeise gebacken hat. Wenn sie aber schnell und 
wenig Brot gebraucht haben, haben sie das in dem 
kleineren Backofen gebacken. Da konnte man leichter 
einheizen, brauchte weniger Heizmaterial. Zwei oder 
drei Brote oder drei Pfannen haben da Platz gehabt. Im 
Winter haben sie Mehlspeise, Speise aus Mais, Kartof
fel im Wohnzimmer, in dem dortigen Kachelofen, im 
oberen Teil: in der Röhre gebacken. Solche Kachelöfen 
konnte man meistens von der Küche heizen, und die 
Öfen wurden auch in Tapolca und Sümeg hergestellt. Im 
Kachelofen hatte man im Tongeschirr auch gekocht. 
Da hatte man die eiserne Gabel ebenso gebraucht, wie 
oben erwähnt. In unserem Jahrhunder t hatte man im 
Káler Becken immer mehr solche Kachelöfen im Zim
mer gesetzt, die man auch vom Zimmer, — ich denke an 
das Wohnzimmer — geheizt hat. Vom Ende des vorigen 
Jahrhunderts an hatte man in den Küchen zu den ge
schlossenen Schornsteinen immer mehr Sparherdkom
binate gebaut, die kombiniert waren mit dem Backofen, 
mit dem Herd und mit dem Kessel. Das Sparherdkom
binat wurde aus Ziegel gesetzt, und dass es hübscher 
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seie, wurde es mit Kacheln gedeckt. Das Koch-Blatt 
war aus Gusseisen, die Röhren aus Blech ebenso wie 
der Wasserwärmer , die Schranke und die Röhrentüre 
aus Nickel, schön geziert, teilweise aus Kupfer. Diese 
Bestandteile konnte man in Tapolca in der Eisenhand
lung kaufen. 

Im Käler Becken wird das Äussere des Wohnhauses 
vor allem durch die Proportion und die Gliederung der 
einzelnen Bauteile, die Anordnung der Öffnungen, die 
verschiedenen Flurtypen und die Mörteldekoration der 

Stirnwände bestimmt. Die Häuser am Bakony- und Ba
latongebiet sind dem Alter nach auch durch den Stil 
bezeichnet. Vom 18ten Jahrhunder t an herrschte da der 
viele Häuser aus. Vor allem die Arkadenflure haben das 
Gepräge des Barocks. Die klassizistischen Züge erblickt 
man bei den hervorstehenden Fluren. Die haben zwei 
oder mehrere Säulen, oben ein Tympanon, aus Stein 
oder Ziegel. Man sieht oft einen aus bloss Holz ge
bauten hervorstehenden Flur. 
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SELMECZI KOVÁCS ATTILA 

A SZÁNTÓFÖLDI TALAJMÜVELÉS 
ESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA 

A KÁLI-MEDENCÉBEN 

A Káli-medence hagyományos paraszti gaz
dálkodásában a szántóföldi növénytermesztés 
mértéke nem haladta meg az önellátás szintjét. 
Ennek oka részben a gazdálkodási struktúrában, 
részben természetföldrajzi adottságokban keres
hető. Ugyanis ezen a vidéken a szőlőművelés ját
szott meghatározó szerepet, amelynek az állat
tartást és a földművelést egyaránt alárendelték. 
A nagyobb arányú istállózó marhatartás egyik 
fontos szerepe a szőlő talajerő-utánpótlásának 
biztosítása volt. A gabonaművelés terén pedig a 
rozs elsődlegessége szintén a szőlő trágyaszük
ségletének kielégítését szolgálta, mivel ez a ga-
bonanemű adott legtöbb szalmát, amit almozásra 
használtak fel. 

A gazdálkodás szempontjából nem hagyható 
figyelmen kívül az a sajátosság sem, hogy a 
Káli-medence falvainak határa nagyobb rész
ben renkívül köves és gyenge minőségű talajjal 
rendelkezik. Ez a hátrányos természetföldrajzi 
adottság nemcsak a termesztett növények szá
mát határolta be, hanem a művelésmódban, az 
agrotechnikában is éreztette hatását. Több he
lyütt említették, hogy volt olyan része a határ
nak, ahol „csákánnyal szántottak", vagyis szán
tás közben csákánnyal feszegették fel a nagyobb 
köveket, amiben az eke megakadt. A kiszántott 
köböl felrakott halmok megszokott kísérői vol
tak az egyes parcelláknak. A köves és sovány 
talaj tulajdonképpen a földművelés eszközkész
letét és a művelésmód munkaeljárásait, .is ala
csonyabb színvonalon tartotta.1 Ehhez járul, 
hogy az eszközkultúrában végbemenő újabb vál
tozások, a vaseszközök is megkésve és kisebb 
arányban hódítottak teret. A századforduló után 
ugyan már a vaseszközök használata jelentke
zett ezen a területen is, azonban csak a két világ
háború közötti időben rajzolódik ki a korszerűbb 
eszközök alkalmazásával együtt járó agrotechni
kai változás.2 

A talajművelés legfontosabb eszköze, az eke a 
századfordulón még általánosan a félvas eke tí
pusába sorolható konstrukciókkal rendelkezett.3 

A fagerendelyes ekék számos változata közül 
legelterjedtebbnek a Vidacs-ekét mondták.4 A 
gyári készítésű félvas ekék mellett a helyi ko
vácsok által előállított, részben házilag szerkesz
tett eszközformákat is nagy számban használ
ták. A helyi nyelvi archaizáció ezt az eketípust 
faeke terminológiával illette.5 A század elején, 
de feltehetően a múlt század végén is már egye
dül ez a szerkezeti alaptípus számított hagyomá
nyosnak; a legidősebbek emlékezetében sem 

rémlett fel a teljesen fából készült ősi eszköz
forma, az igazi faeke. 

A Káli-medence falvaiban az 1910-20-as évek 
hozták azt a jelentős változást, amikor a gyári 
vasekék kezdték átvenni a korábbi eszközök 
helyét.6 Természetesen először a legmódosabb 
gazdák kezén fordultak meg az új szerszámok. 
Eleinte a legtöbb faluban csak néhány nagy
gazda dolgozott vasekével, de az 1930-as évek 
közepétől mindjobban elterjedtek a vasekék. 
Elsőként a német gyárakból származó Sack-ekék 
tűntek fel. Amint pl. Balatonhenyén említették, 
itt az 1910-es években már voltak Sack-ekék 
a nagygazdáknál, de a szegények még a harmin
cas években is faekével dolgoztak. Hamaro
san azonban az olcsóbb hazai vasekék hódítot
tak teret. Különösen a mosonmagyaróvári Küh
ne gépgyár 6-os, 7-es ekéi váltak népszerű
vé.7 A visszaemlékezések szerint a két legmódo
sabb mindszentkállai gazda már 1906-ban hasz
nált vasekét, két év múlva pedig a harmadik 
is vett Tapolcán a vaskereskedönél „nagy hetes 
magyar Kühne ekét".8 Kővágóörsön az 1936-38-
as években már számos parasztgazda Kühne-
ekével művelte a földjét. Az egyik köveskáli 
jobb módú gazda viszont csak 1938-ban vásárolt 
először Kühne-ekét, noha a faluban 1928—30-
tól áttértek a vaseke használatára. 

Az idősebbek ugyan jobban ragaszkodtak a 
megszokott, hagyományos eszköztípushoz, azon
ban a fiatalabbak igyekeztek mielőbb szert tenni 
a vasekére. Ennek érdekében olykor készakar
va eltörték a faekét, hogy kikényszerítsék a 
vaseke megvásárolását.9 A húszas évek végé
től azonban már a középgazdaságokban is egy
re inkább vasekét vásároltak, ha az előző esz
köz használhatatlanná vált.10 A vasekét jobbára 
a veszprémi, tapolcai vagy a balatonfüredi vá
sárokban illetve vaskereskedésekben szerezték 
be. Emlékezet szerint 1923-ban egy Kühne-ekét 
3 q búza árán lehetett megvenni (Szentbékkál-
la)." 

A vasekék aránylag gyors elterjedését előse
gítette az a tapasztalat és kialakult vélemény, 
hogy a vaseke jobb, mint a fagerendelyes eke, 
könnyebb vele szántani. Ezen egybehangzó vé
leményt még azzal egészítették ki, hogy külö
nösen köves földben volt előnyös a vaseke, mert 
ha ráment a köre, akkor sem dőlt ki a baráz
dából. A faeke viszont hamar kifordult, erősen 
kellett fogni a szarvát. Amint Mindszentkállán 
szemléletesen megfogalmazták, ,,a kűes főd nem 
dobta annyira föl a vasekét. A faekét úgy ki-
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dobta, hogy fél méterre is túrta a fődet".12 Mi
vel a vaseke nehezebb volt, egyenletesebben 
haladt a barázdában, nem kellett annyira le
nyomni, mint a faekét. Ezért is tartották jobb
nak a munkavégzésnél.1 3 

A vaseke általános vélemény szerint job
ban belement a földbe, szántóvasát mélyebbre 
lehetett leereszteni. A mélyebb szántás eléré
séhez a vasekét megfelelően szabályozhatták. 
A vaseke éppen súlyánál fogva eredményezte 
az egyenletesebb és biztonságosabb szántást a 
fagerendelyes ekével szemben, amire az volt a 
panasz, hogy ,,az erős, köves talajban a faeke 
nagyon rázott" (Köveskál). A vaseke ezen elő
nyös tulajdonsága viszont azt is lehetővé tette, 
hogy ökrök helyett lovakkal végezzék a szán
tást, ami a munka gyorsaságát lényegesen meg
növelte. Általában kétszer annyi földet tudtak 
lóval megszántani, mint ökörrel. A két eszköz
féleség egymáshoz viszonyitásánál pedig azt a 
gyakorlatot sem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hogy a vasekét a sekélyebb szántáskor egy ló
val is eredményesen használhatták, míg a fél
vas ekével ezt meg sem kísérelték (1. ábra). A 
fagerendelyes ekét többnyire két ökörrel húzat
ták, de a tehénfogat és a vegyes: ökör és te
hén együttes befogása sem ment ritkaságszámba. 

1. ábra. Tavaszi szántás Kühne-ekével. Kékkút. Szerző 
felv. 1983 
Abb. 1. Frühjahrspflügen mit Kühne-Pflug. Kékkút 
Aufnahme des Verfassers, 1983 

A visszaemlékezések szerint az 1920-as évek
ben a vasekéket is jobbára ökrökkel vontatták, 
tehenet csak szükségből fogtak vaseke elé, mert 
azt tartották, hogy megerőltette az állatot. Ez
zel szemben a kisebb gazdák fagerendelyes ekéik 
elé sok helyütt teheneket fogtak be. Ezért is 
mondták Köveskálon, hogy ,,vaseke—vasmarha, 
faeke—famarha".14 Ez egyben arra is utalt, hogy 
a vaseke erősebb művelést adott a földnek. A 
vasekével legalább 5-10 cm-rel mélyebb szán
tást tudtak elérni, ez pedig a növénytermesztés 
szempontjából sem elhanyagolható eredményt 
hozott.15 Noha ezen agrotechnikai változás kéz
zelfoghatóan nem mutatkozott meg a földmüve
lés eredményességében, azonban az új eszköz
típus általános elterjedése a jobb talajművelés 
mellett a munkafolyamatot biztonságosabbá, 

gyorsabbá tette, és megkönnyítette a munka
végzést. 

A föld megmunkálásánál igyekeztek a három
szori szántást elvégezni, azonban gyakoribb
nak tűnik az ősziek alá végzett kétszeri szán
tás.16 Az őszi szántásnál közvetlenül aratás után 
végezték a tarrószántás, buktatószántás vagy 
tarróbuktatás néven említett első szántást. Ez 
tulajdonképpen csak a föld felkarcolását jelen
tette. Gyakran még a kepék álltak kint a határ
ban, amikor az első szántást már el is végez
ték, abból a meggondolásból, hogy ne szárad
jon ki a talaj. Amikor a betakarítással végez
tek, a kepehelyeket is sikerre szántották, ép
pen csak a tetejét megforgatták (Balatonhenye). 
A tarlóhántás mélysége arasznyi volt, a vas
ekével általában 12 cm mélyre hatoltak. Ha le
hetőség nyílott rá, két-három hét múlva követ
kezett a keve/ószánfás. Ez már mélyebb, húsz 
cm körüli volt, és inkább a vasekék használata 
idején terjedt el. Gyakori esetben azonban el
maradt ez a közbülső munka. Augusztus vé
gén, szeptember legelején kerítettek sort a ve-
tőszántásra, más néven mélyszántásra. Valójá
ban ez volt a legmélyebb szántás, mert aki tö
rődött a földjével, igyekezett 30-35 cm mélyre 
is leengedni a vasekét. A félvas ekéknél álta
lában 20-25 cm mélységet számítottak. 

A szántás technikája szempontjából az össze-
szántást és a szétszántást egyaránt alkalmazták, 
azzal a gyakorlattal, hogy váltogatták az egy
mást követő alkalmaknál, így a talaj egyenle
tesebb maradt.17 Legtöbb helyen vetésre inkább 
összeszántottak, hogy a barázda a föld szélén 
legyen. De előfordult az is, hogy egyazon al
kalommal váltották a szántásmódot. Amint pl. 
Köveskálon mondták, „középen megkezdtem 
összeszántani a dűlőt, amikor egyharmada meg
volt, két oldalát szántottam; máskor meg a két 
szélit össze és a közepit szét, hogy csak egy 
barázda volt, könnyebb volt rajta járni".1" A 
szalagföldeket mindig hosszanti irányban szán
tották, de akinek széles, kvadrátos földje volt, 
azt lehetett keresztbe is szántani. A szántás 
technikáját az igavonó állat is befolyásolta, 
mert amint említették, az ökrökkel könnyebben 
lehetett a szétszántást végeztetni, mint az össze-
szántást, mert nehezebben fordultak meg. A ba
rázdában pedig mindig csak az egyik, erre a 
pozícióra betanított ökör haladt. Ezért is volt 
a jobb oldali ökörnek brázdás a neve.1 9 A lo
vakkal viszont azonnal visszajöhettek a felszán
tott barázda mellett, azokkal az összeszántást is 
könnyebben megvalósíthatták. 

Az általánosan elterjedt gyakorlat szerint a 
szántást közvetlenül a kézi vetés követte. Ez ha
gyományos munkaszervezési sorrendet jelen
tett, amit az idő szűkössége is diktált. Ugyanis 
azt tartották, hogy ,,Kisasszonkor" (szeptem
ber 8-án) már sort kellett keríteni a vetésre, 
mert különben nem lett jó a termés. Így az egy
mást követő munkafeladatok kevésbé tették le
hetővé a vetés előtti talajegyengetést. Noha 
előfordult, hogy valaki a kézi vetés előtt fo
gasolt, ezt azonban túl precíz embernek tartot
ták.20 A kézi vetés előtti fogasolás elhagyását 
időhiánnyal és a szokás erejével indokolták. De 
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2. ábra. Tavaszi árpa vetése kézzel. Kékkút. Szerző felv. 1983 
Abb. 2. Frühjahrsaussaat der Gerste mit Hand. Kékkút Aufnahme des Verfassers, 1983 
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olyan véleménnyel is lehetett találkozni, hogy 
a szántásra közvetlenül vetett magot ,,jobban be
vette a föld", a rávetés mélyebbre került (Ba-
latonhenye). Ez a gyakorlat mindmáig megőr
ződött. 1983-ban Kékkúton módomban állt ta
vaszi árpa kézi vetését megfigyelni, a vetőma
got á barázdára szórták (2. ábra). 

A kézivetés egyértelműen férfimunkának mi
nősült, a nők nem is vállalkoztak ennek elvég
zésére. A gabonaneműt, különösen a búzát a 
vetés előtt galiccal csávázták, rezgalicoldattal 
meglocsolták, hogy ne legyen üszögös. Úgy is 
említették, hogy pácolták a vetnivalót.21 A vetés
hez nagyméretű vászonlepedőt, vetőruhái, ab
roszt kötöttek a nyakukba, olyan módon, hogy 
jobb kezük felől nyílást hagytak rajta. A vető
ruhát más célra nem használták; ha nem volt rá 
szükség, a padláson, kamrában tartották fel
akasztva. A vetőruhába egyszerre egy véka (20-
25 liter) vetőmag fért el. Nagyobb terület be
vetésekor a vetőt maghordozó asszony vagy gye
rek követte, aki a vetőmagos hordóból füles 
faedénnyel, vékával cipelte a magot a vető 
után.22 A vető jobb kézzel szórta el a magot 
minden lépésnél; amint mondták, két lábra, lé
pésre vetettek. Amikor jobb lábbal kiléptek, 
jobbra; bal lábnál bal felé lendítették félkörív
ben a karjukat. Marokból vetettek, az ujjaik 
között szórták el a magot. ,,Az ujja között ve
tett az ember, az ujjával széjjeszteni köll a ma
got" (Monoszló).2i A nagyobb kiterjedésű, szé
lesebb földön a szántás irányára merőlegesen 
szórták el a vetőmagot, hogy jobban megtapad
jon a barázdák között. A keskeny földeken vi
szont a barázda irányát követték. 

Az első világháború után az orosz fogságból 
hazatért gazdák némelyike a mag elszórásának 
azt az idegenben megismert módját kezdte al
kalmazni, hogy két lépés alatt hármat dobott: 
jobbra, balra és középre. Ezt gyorsabb és jobb 
munkatechnikának tekintették, mert pontosabban 
beterítette a földet, ,,egymás mellé került a mag" 
(Balatonhenye). Annak ellenére, hogy többen is 
átvették ezt a vetési módot, mégsem vált széle
sebben elterjedt munkatechnikává. 

A kézi vetéssel kapcsolatban még él annak 
a szokásnak emléke, hogy a munka megkezdése 
előtt a vető a nyelve alá tett egy szem búzát, 
és úgy vetett. Egész idő alatt nem szólt semmit, 
még ha kérdezték, akkor sem (Szentbékkálla).24 

Az eljárás hiedelemtartalma azonban már fele
désbe merült a visszaemlékezők tudatában. 

A vetőgép meglehetősen lassan honosodott 
meg ezen a vidéken. Ugyan némelyik faluban 
az 1910-es évek közepétől megjelent egy-egy 
nagygazda földjein, azonban a középbirtokosok 
még a harmincas években is ragaszkodtak a 
kézi vetéshez. A nagyobb terület bevetéséhez 
többnyire egymástól kérték el a vetőgépet, a 
kisebb parcellákon, egyenetlen, lejtős földön a 
legutóbbi időkig kézzel vetettek.25 Ezért is tar
tották azt, hogy kézzel gyorsabban ment a ve
tés (Monoszló). Azt azonban egyaránt elismer
ték, hogy a vetőgéphez kevesebb szem kellett, 
egy hold föld bevetésénél legalább 20 kg ve
tőmagot takaríthattak meg.26 A vetőgép haszná
latának másik előnyét a vetés egyenletességé

ben látták, ugyanis a vetőgép csövei a magot 
a talajfelszín eltéréseitől függetlenül egyforma 
mélyre juttatták, a csoroszjája pedig betakarta 
a magot. így a vetés biztonsága is jóval meg
haladta a kézi vetést, különösen a rögös föld
ben, ahol a nagy kupák, rögök miatt egyenet
lenül tudott kikelni a kézzel elszórt mag. Er
re "vonatkozóan mondták Monoszlón, hogy ,,a 
vetőgép jobb volt, mert minden szemet a föld
be tett". 

Az első vetőgépekre úgy emlékeznek, hogy 
nehézkes szerkezetű, hengeres gépek voltak, 
melyeket Németországból, Ausztriából hoztak. 
Az 1920-as években viszont a hazai gyártmányú 
kanalas vetőgépeket, a Kühne és a Budapesti 
Gépgyár termékéit használták. A 13 soros ve
tőgépet kedvelték a legjobban, ennél nagyobb 
gépet a szűk dűlöutak miatt nem is használhat
tak. A vetőgépek alkalmazását a kapásnövények, 
elsősorban a kukorica nagyobb arányú termesz
tése segítette elő az 1930-as évek végétől, ami
kor a közepes parasztgazdaságokban is egyre 
több helyen dolgoztak vele.28 

A vetögéphez ökör- vagy lófogatot egyaránt 
alkalmaztak, bár a lovak gyorsaságuk miatt elő-
nyösebbnek bizonyultak ennél a munkánál is. 
A nagyobb gazdaságokban rendszerint lovakat 
fogtak a vetőgép elé. A gépi vetés két embert 
igényelt, egyik vezette a lovakat, a másik a 
gép után ment és figyelte a vetőcsöveket. Ha 
netán valamelyik eldugult, a gépet megállítot
ták, és a csövet kitisztították. A nagygazdák egy
szerre 2-3 géppel vetettek, amelyek egymás mel
lett haladtak. 

A gépi vetés eleve egyenletesebb talaj felü
letet kívánt meg, amelyen könnyebben haladha
tott a gép és a vonóállat. Az eldolgozatlan ba
rázdákon, rögös szántáson a gépet nem lehe
tett megfelelően kihasználni, ezért a gépi vetés 
előtt mindig elvégezték a fogasolást. Tehát a 
gépi vetés azt a lényeges agrotechnikai válto
zást eredményezte a káli falvak földművelésé
ben, hogy a szántás utáni fogasolást általáno
san alkalmazott gyakorlattá tette, megváltoztat
va a hagyományos munkaszervezési formát.29 

Amint már szóba került, a tradicionális mun
katechnikáknál a kézi vetés után következett 
a fogasolás. Ez a munkaforma a barázdák felü
letének kiegyenlítése és a rögtörés mellett a 
vetőmag betakarásának feladatát is ellátta. A 
gépi vetés esetében viszont a vetés utáni másod
szori fogasolás sokkal inkább a felszín további 
egyengetését és porhanyósítását szolgálta, hi
szen a mag elhelyezéséről a vetőgép gondos
kodott. A különösen rögös, száraz talajon azon
ban a fogasolás kevés eredménnyel járt, ilyen
kor rákényszerültek a honttörésre. Balta vagy 
fejsze fokával verték szét a nagyobb rögöket 
a szántás után, mielőtt a vetésre sor került. Kü
lönösen szárazság idején kellett végezni ezt a 
fáradságos munkát, amikor a nagy hontok miatt 
nem tudtak fogasolni. Szentbékkállán voltak, 
akik a rakomán-(burgonya-) és a lucernaföldet 
rendszeresen a fejsze fokával végzett rögtörés
sel is igyekeztek még porhanyósabbá tenni.30 

Mindenütt törekedtek arra, hogy a vetőre 
szántott föld ne száradjon ki, ezért a szántás 
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után közvetlenül elvégezték a kézi vetést, és 
még aznap a fogasolásról is gondoskodtak. De 
a vetőgépet alkalmazó nagyobb gazdák is úgy 
szervezték meg a munkát, hogy egy-egy föld
darabon lehetőleg egyazon nap a szántástól a 
második fogasolásig minden munkával elkészül
jenek. A kisebb gazdaságokban pl. délelőtt az 
ökrökkel szántottak, tehénfogattal pedig fogasol-
tak, majd délután az ökröket a vetőgép elé fog
ták, aminek nyomában haladt a tehénfogatú mag
takaró borona (Szentbékkálla). 

Az eszköz hagyományos formáját a trapéz ala
kú íaíogas képviseli, amely egységes alaptípus
ként ismeretes a Káli-medence falvaiban (3. áb
ra). A jellegzetes formájú eszköz hátsó része 
háromszor olyan széles, mint az eleje.31 A fa-
keretet bognárral készíttették el, amire a kovács 
erősítette fel a 15-20 cm-es szögletes vasfoga
kat, valamint a fogatoláshoz szükséges vaskari
kákat és a rúd vagy tézsla csatlakoztatására 
szolgáló horgot. Mivel a vasfogak a keretet több 
sorban összekötő keresztfákra kerültek, az esz
köz sajátos alakja miatt a fogak elrendezése 
meglehetősen egyenetlen. Tulajdonképpen a hát
só felület két széle nem biztosított megfelelő 
talajegyengetést, mert itt jóval ritkábban, csak 
egy sorban helyezkedtek el a fogak, szemben a 
keret középső részével. Amint mondták, a fafo-
gas csak egy helyen, középen nyomott (Balaton-
henye). 

3. ábra. Hagyományos szerkesztésű fafogas. Mindszent-
kálla. Szerző felv. 1982 
Abb. 3. Traditionell hergestellter Holzrechen. Mind-
szentkálla Aufnahme des Verfassers, 1982 

A fafogast két ökörrel vagy két lóval húzat
ták. Az eszköz meglehetősen nagy súlya miatt 
kevésbé volt szükség a terhelésre. A rögösebb 
talajokon azonban mindig ráálltak a fogasra, és 
úgy hajtották a lovakat. Mivel az ökröket ve
zetni kellett, ilyen esetben köveket vagy nagy 
hantokat raktak a fogasra. A nagyon rögös föl
dön a fafogast jobbnak tartották a vasnál, mert 
erőteljesebben szétmarta a rögöket. Hátránya vi
szont abban mutatkozott meg, hogy hamar meg
torkollott, maga alá tömörítette a rögöt és meg
akadt. Ezért a nehéz fafogast mindig erős ök
rökkel vontatták és időnként a rákötött kötéllel 

4. ábra. Egytagú vasfogas. Kékkút. Szerző felv. 1983 
Abb. 4. Eingliedrige Eisenharke. Kékkút Aufnahme des 
Verfassers, 1983 

megemelték a hátsó részét, hogy kikerüljön alóla 
a felhalmozódott föld. 

Az első vasfogasok az 1910-es évektől jelen
tek meg a Káli-medencében. Amint többen is 
említették, a vasekével együtt járt a vasfogas 
használata. Bár az eszközhasználat és tipológiai 
megoszlás az ekéhez viszonyítva megkésettség-
röl árulkodik. Az első vasfogasok formai szem
pontból alig különböztek a hagyományos esz
köztípustól (4. ábra). A század elején készített 
ezen kovácsmunka méretében is hasonlóságot 
mutat a fafogassal.32 Fogainak száma és elrende
zése szintén megegyezik az alapmintával, sőt 
súlya is megközelíti azt. A kisipari szinten elő
állított egytagú vasfogast a Káli-medence tele
pülésein mindenütt ismerték. Monoszlón úgy em
lékeztek meg róla, hogy a tapolcai vaskereske
dőnél vásárolták még az első világháború előt
ti években, és egészen az 1930-as évekig többen 
is ilyen eszközt használtak a faluban. Tulajdon
ságai tekintetében azonosnak tartották a fafogas-
sal; előnyéül szolgált viszont, hogy annál időt 
állóbb és könnyebben beszerezhető volt. Ahogy 
mondták, ,,a fafogas előbb tönkrement, a csa-
pollása megrökkent, kitörött".3 3 

A fogasolás munkatechnikájában lényegesebb 
változást tulajdonképpen csak a kéttagú eszköz
forma elterjedése eredményezett. A kétlevelű 
vasfogasok a húszas évek elején kezdtek teret 
hódítani.34 Pl. Szentbékkállán 1922-23-ban vásá
roltak először a nagygazdák ikeríogast, míg Mo
noszlón 1924-re emlékeznek. Ez a gyári készí
tésű eszköztípus eleinte szögletes formával, jel
legzetesen Z alakú kiképzéssel rendelkezett (5. 
ábra). Fogainak elrendezése lényegesen egyenle
tesebb, mint az előző típusoké. Az öt sorban egy
mást Z alakban követő 4—4 fog a két borona-
tag összekapcsolása révén 160 cm szélesen, 
egyenlő sűrűségben helyezkedett el.3ü 

A kétlevelű vasfogast lényegesen előnyösebb-
nek tartották az egytagúnál, mert amint mond
ták, ,,a többtagú hozzáidomult a talaj felszíné
hez" (Balatonhenye), „jobban belelapult a ku
pákba, a brázda helibe" (Szentbékkálla), „meg
kereste a kupákat" (Mindszentkálla). A mozgé-
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5. ábra. Kéttagú vasborona. Kékkút. Szerző felv. 1983 
Abb. 5. Zweigliedrige Eisenegge. Kékkút Aufnahme 
des Verfassers, 1983 

konyább többtagú eszköz megfelelően követte a 
talaj egyenetlenségeit, jobban megfeküdte a föl
det. Az egymás mellett haladó két boronatag 
szélesebb felületet átfogott; szabályos távolságra 
helyezett fogai révén pedig egyenletesebb mun
kát lehetett vele végezni. A fafogassal való ösz-
szevetését a következőképpen fogalmazták meg: 
„A kétlevelü vasfogas arányosabban dolgozott, 
a fafogas közepe sűrű, a széle ritkább, többet 
kellett menni vele, a fafogassal rá kellett járni 
a nyomra, a vasfogassal mellette visszajöttek" 
(Szentbékkálla)/ ' ' A többtagú vasfogas teljes 
szélességében kielégítő munkát végzett, míg a 
fafogasnak valójában csak a közepe dolgozta 
meg a földet. 

Az 1920-as évek végétől a kétlevelü vasfogas
nak a mindmáig használatos S alakú változata 
kezdett elterjedni, és az 1940-es évektől már ál
talában ezt a formájú eszközt használták. Az 
újabb eszköztípus mérete és szerkezete szem
pontjából semmi lényeges eltérést nem mutat a 
szögletes formától, legfeljebb annál valamivel 
könnyebb és mozgékonyabb. Ezt szintén kéttagú 
összeállításban használták. A fogas tagjait ol
dalt összekapcsolták, az elülső horgokra pedig 
húzóíát vagy csatlakozóvasat kapcsoltak, ami 
összetartotta a két levelet és biztosította a vonó
állatok befogását. Ehhez akasztották ökrök ese
tén a tézslát, lovaknál pedig a hámfát. A két
levelü fogas nagy előnyének tekintették, hogy 
egy lóval is elvégezhették a munkát, szemben 
a jóval nehezebb egytagú eszközformával, amely 
megkívánta a páros igaerőt (6. ábra). 

A kétlevelü vasfogas számottevő térhódítása 
ellenére szórványosan az egytagú eszköz hasz
nálata is megőrződött, mert az erősebben rögös 
szántásokra jobbnak tartották a nehezebb fogast 
(Szentbékkálla). Ugyan a laza talajon is alkal
masnak bizonyult a faborona, azonban a ned
ves, agyagos földön a fafogas és a nehéz vas
fogas nem volt jó, mert ,,összetúrta a földet", 
a kétlevelü viszont egyenletesen haladt rajta 
(Monoszló).37 A többtagú vasboronára nagy kö
veket raktak nehezéknek, ha a súlyát növelni 
akarták. 

A magtakarásra szolgáló speciális vasborona 
csak az 1940-es években került használatba a 
nagyobb gazdaságokban. A 3-4 tagú könnyű vas
borona fogai sűrűbben helyezkedtek el. Az 1950-
es években a vetőgép után kapcsolva dolgoztak 
vele, megtakarítva a külön igaerőt (Szentbék
kálla).38 

Az őszi szántáson a fogasolást még egy fon
tos talajmunka, a simítás követte. Ennek a mun
kaszakasznak kettős feladata volt: egyrészt meg
akadályozta a föld kiszáradását, másrészt alkal
masabbá tette a talajfelszínt a kaszáláshoz, nem 
akadt a rögökbe a kaszapenge. A talajegyenge-
tésnek többféle módját és eszközét alkalmazták. 
Legősibbnek a boronálást mondták, ami alatt 
egyértelműen a tüskeborónával végzett munkát 
értették. A század elején még jóval elterjedtebb
nek mutatkozó speciális eszközt házilag állítot
ták elő tüskés kökény ágakból, amit keretbe fon
tak.59 A sövény borona készítésének voltak spe
cialistái, többen viszont maguknak kötöttek csak 
(Köveskál). A tövisboronát valójában a kevésbé 
rögös talajon tudták eredményesen használni, az 
őszi vetés után kővel megterhelve húzatták, hogy 
jobban simítsa el a felszínt. Alkalmazásának 
valódi formáját mégis a tavaszi vetések mag
takarása jelentette, ugyanis a tavaszi gabona-
nemüek rávetése után gyakran közvetlenül bo-
ronyáltak fogasolás helyett.40 Főképpen az árpa 
és a zab vetése után tartották előnyösnek a tö-
visborona használatát, mert ,,hígan maradt a föld 
teteje, és sokáig megtartotta a talaj hüssessé-
gét" (Balatonhenye).41 

Ha nem tudtak tövisboronát kötni, vagy a föld 
a fogasolás után is erősen rögös maradt, akkor 
ódalaztak, vagyis a rövidszekér oldaldeszkájával 
húzatták végig a földet. Noha a talajsimítás 
szempontjából a tövisboronát jobbnak minősítet
ték, az 1920-as évektől az oldalazás jóval elter
jedtebb munkatechnikává lépett elő. A kocsi
oldal középrészére egyszerűen két karikát erő
sítettek, amihez lánccal csatlakoztatták a tézs
lát, ha ökröket használtak a munkához. A lovak 
részére a szekéroldal karikáiba — a fogashoz 

6. ábra. Fogasolás kéttagú vasboronával. Kékkút. Szer
ző felv. 1983 
Abb. 6. Eggen mit zweigliedriger Eisenegge. Kékkút 
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hasonlóan — vonófát, bokkót akasztottak, ame
lyen két kapocs volt a hámfák megtartására. 
Az oldalazást rendszerint két állattal végezték, 
mert a kb. 2,5 méter szélességet kitevő desz
ka húzatása nagy erőt igényelt. A kocsioldal 
belső, sima felét fordították a föld felé. Súlyá
nak növelése végett megrakták kővel vagy gyöp-
pel, nagyméretű füves hanttal, de általában ma
guk is ráálltak, különösen, ha lovakkal dolgoz
tak. A hajtó a gyeplővel tartotta meg magát. Az 
ökörfogatnál ritkábban álltak az oldaldeszkára. 
Ha ez előfordult, akkor a tézslához erősített kö
télbe kapaszkodtak. Amikor a szekéroldal vége 
kezdte túrni a földet, leléptek róla (Monoszló). 

A talaj elsimítására a kocsioldal helyett ki
mondottan erre a célra szolgáló deszkát is hasz
náltak. Sajátos módon ezt a speciális eszközt, 
amely teljesen hasonlított a szekéroldalhoz, si
mítanak nevezték.43 A deszkával végzett munkát 
pedig következetesen simítózásnak említették. 
A simítódeszkát általában mindenki maga készí
tette el, és a kováccsal megvasaltatta (Köves-
kál).44 

Az oldalazást szintén a tavaszi vetésekkel 
kapcsolatban tekintették fontos műveletnek, ami
nek elsődleges célját a talajnedvesség megőrzé
sében határozták meg. A tavaszi gabona és ta
karmány (árpa, zab) talajának elsimítását az ara
tás szempontjából is lényegesnek ítélték meg. 
Ezzel szemben az őszi gabona, különösen a búza 
földjét, többen csak könnyüboronával (tövisbo-
ronával) vagy magtakaróval húzatták meg, és 
nem oldalazták, abból a meggondolásból, hogy 
ne legyen nagyon sima a föld felülete, mert kü
lönben a szél elhordta a havat a vetésről (Ba-
latonhenye).45 

A deszkával, szekéroldallal végzett talajsimí
tás tulajdonképpen egy speciális talajegyengető 
eszköz, a henger munkáját is pótolta. Az 1920-
as évektől ugyanis nemcsak a tövisborona rová
sára terjedt el az oldalazás, hanem a hengere-
zés munkatechnikájának kibontakozását is kor
látozta, mert a kisebb gazdaságok éppen ezen 
egyszerű megoldás miatt nem igényelték a jóval 

1. Az eltérés a Balaton két partvidékének gazdálko
dási módjában is szembeötlően megmutatkozik. 
Vö. JANKÓ János: A balatonmelléki lakosság nép
rajza. Budapest, 1902. 231—248. 

2. A Balaton északi partvidéke lasabban követte a 
gazdálkodás változásait, mint a déli terület. JANKÓ 
op. cit. 244. 

3. Az eszköztípusok részletes értékelését adja BALAS
SA Iván: Az eke és a szántás története Magyaror
szágon. Budapest, 1973. 402—443. 

4. Az eketípus előnyeire 1. BALASSA op. cit. 421—425. 
5. Hasonló elnevezést használtak Szentgálon is. VAJ

KAI Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. 
Budapest, 1959. 88. 

6. Országos méretekben az 1920-as évekig a félvas 
ekéket teljesen kiszorították a vasekék. BALASSA 
op. cit. 443. — A kisebb gazdaságokban pl. Pátkán 
(Fejér m.) a húszas évek végén jelentek meg a vas
ekék. SZKLADÁNYI Károly: Egy pátkai volt kis
paraszti gazdaság eszközkészlete. In: Néprajzi 
pályamunkák Fejér megyéből. Szerk.: Lukács 
László. Székesfehérvár, 1978. 10. 

költségesebb henger beszerzését, alkalmazását. 
Noha az első világháború utáni években csak
nem mindenütt felbukkant a henger a legmódo-
sabb parasztgazdaságokban, a gazdák többsége 
nem tekintette nélkülözhetetlen eszköznek.41' 
Eleinte 2-3 méter széles, egytagú hengert csinál
tattak a helyi bognárral, a harmincas években 
inkább a háromtagú hengert részesítették előny
ben. Ezt a szállíthatóság és mozgékonyság szem
pontjából egyaránt jobbnak mondták. A henger 
leveleit úgy kapcsolták össze, hogy hátul kettő, 
elöl egy helyezkedett el. A henger elsősorban 
a köves földön bizonyult alkalmas eszköznek, 
mert jobban elnyomta a köveket, mint az oldal
deszka. 

Noha a henger szerepköre szintén a fogasolás 
utáni talajsimítás volt, használata inkább a ta
vaszi munkákhoz kapcsolódott. Elsősorban az 
őszi vetés gondozásához vették igénybe, ami
kor ,,a fagy felszítta a vetéseket, a hengerrel 
megtömték, hogy a gyökér szoruljon meg" (Ba-
latonhenye).47 Ha a kora tavaszi fagyok után fel
engedett talaj felduzzadt, hengerezéssel nyomták 
vissza a gyökérre a földet. Ehhez a kényes mun
kához legalkalmasabbnak a hengert tartották, 
még a birkákkal való megjáratásnál, töretésnél 
is jobbnak mondták.48 I lyenkor azok is kölcsön
kérték a hengert, akik egyébként nem használ
ták. De arra is volt példa, hogy a hengerrel ren
delkező nagyobb gazda csak a felfagyott vetések 
megtömésére vette igénybe a hengert, egyéb
ként oldalazott (Szentbékkálla). 

A Káli-medence parasztgazdaságaiban a talaj
művelés munkaformája tulajdonképpen a leg
utóbbi időkig megőrizte azt a hagyományos el
járásmódot, amit tömören így fogalmaztak meg 
Salföldön: ,,a szántásra rávetett magot befoga-
solták a földbe és lesimították, hogy aratáskor 
a kasza ne akadjon bele a kupákba".4 9 A szá
zadforduló után végbemenő részleges eszközvál
tások — ha nem is változtatták meg ezt a ha
gyományos munkafolyamatot — észrevehető in-
tenziválódást idéztek elő az agrotechnikában és 
a paraszti munkaszervezésben. 

7. Várongon (Tolna m.) a Kühne-eke 1910—1914 kö
zött terjedt el. Ezzel egy időben használt Sack-ekét 
kevésbé becsülték. Vö. TAKÁCS Lajos: Egy irtás
falu földmüvelése. Budapest, 1976. 89. 

8. Hoffmann József (1906) közlése. 
9. Konkrét példát Szentbékkálláról közöl ezzel kap

csolatban SELMECZI KOVÁCS Attila: Miért jobb a 
faeke? In: Néprajzi gyüjtőúton a Káli-medence 
falvaiban. Szerk.: S. Lackovits Emőke. Veszprém, 
1983. 5. 

10. Ennek elterjedt gyakorlatára utal VAßGA Gyula: A 
parasztgazdaság munkaeszközei. In: A parasztság 
Magyarországon a kapitalizmus korában, 1848— 
1914. I. Szerk.: Szabó István. Budapest, 1965. 325. 

11. Istvándy Antal (1908) közlése. 
12. Hoffmann Antal (1911) közlése. 
13. Szentgáli vélemény szerint is a faekét nehéz volt 

tartani. VAJKAI op. cit. 88. 
14. Pálffy Dániel (1910) közlése. 
15. Az eszközváltásnál a szántás mélységében meg

mutatkozó különbségre utal BALOGH István: A 
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paraszti gazdálkodás és a termelési technika. In: 
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korá
ban, 1848—1914. I. Szerk.: Szabó István. Budapest, 
1965. 406. 

16. Szentgálon a két-háromszori szántást régóta alkal
mazták. Vö. MAKSAY Ferenc: Parasztnemesi gaz
dálkodás Szentgálon 1700—1848. Agrártörténeti 
Szemle, XVI. (1973) 261. 

17. Vö. BALASSA op. cit. 501—507. 
18. Csekő Lajos (1909) közlése. 
19. Az ökörrel végzett szántás részletesebb leírását 

1. SELMECZI KOVÁCS Attila: ökör ta r tás . In: Nép
rajzi gyüjtőúton a Káli-medence falvaiban. Szerk.: 
S. Lackpvits Emőke. Veszprém, 1983. 15—16. 

20. Egy jellemzőnek tekinthető visszaemlékezés szerint 
„megpróbáltam egyszer, szántás után fogasoltam és 
abba vetettem. Egyenletesebb volt a mag, de abban 
az időben nem vesződtek vele". Kerkápoly Pál 
(1902), Monoszló közlése. 

21. A pácolás gyakorlatára 1. TAKÁCS op. cit. 104. 
22. Hasonló munkaformát közöl Szentgálról VAJKAI 

op. cit. 93. 
23. Tóth Lajos (1901) közlése. 
24. Istvándy Antal (1908) közlése. 
25. A két munkaforma együttélésének általános gyakor

latára utal VARGA op. cit. 343. 
26. Az 1200 négyszögöles magyar holdra vetőgépnél 

110-120 kg, kézi vetésnél 130-140 kg magot számí
tottak. Hoffmann Antal (1911), Mindszentkálla köz
lése. 

27. Hegyi Lajos (1902) közlése. 
28. A gépek elterjedésében a sormüvelésre való áttérés 

hatását vizsgálja VARGA op. cit. 341. 
29. Szentgálon a gépi vetés előtt és után is fogasoltak. 

VAJKAI op. cit. 93. 
30. Istvándy Antal (1908) közlése. 
31. A 3. ábrán szereplő fogas hossza 140 cm, a keret 

szélessége elől 48 cm, hátul 152 cm. A vasfogak 
hossza 17 cm. Mindszentkálla. — Azonos formájú 
eszközt fogasborona néven közöl Szentgálról VAJ
KAI op. cit. 93. — Egyedül vasfogú, farámás fogas
ról tesz említést a századforduló idején JANKÓ 
op. cit. 245. 

32. Az ábrán közölt vasfogas hossza 130 cm, szélessége 
elől 54 cm, hátul 170 cm. Fogainak hossza 13 cm. 

In der Bauernwirtschaft des Káler Beckens ver
breiteten sich die Eisengeräte im Vergleich zu den 
Getreideanbaugebieten Transdanubiens mit einer Ver
spätung von einigen Jahrzehnten. Die Bevölkerung 
der steiniges und mageres Land besitzenden Dörfer 
produzierte die Kornfrüchte zur Selbstversorgung. 

Trotzdem in den Jahren nach 1910 auf den Feldern 
der reichen Bauern die Eisenpflüge (Typen Sack und 
Kühne) erschienen, verbreitete sich das moderne Ge
rät in den kleineren Wirtschaften erst ab dem Ende 
der dreißiger Jahre . Der Eisenpflug ermöglichte eine 
5-10 cm tiefere Bearbeitung als die älteren Halbei
senpflüge. Den stabilen Eisenpflug hielt man auf dem 
steinigen Boden für vorteilhafter, da er nicht so leicht 
aus der Ackerfurche herausstürzte wie der Halbeisen
pflug. Außerdem konnte er auch mit einem Pferd 
benutzt werden, während der Halbeisenpflug von zwei 
Ochsen gezogen wurde (Abb. 1). 

Nach der traditionellen Arbeitstechnik wurde von 
Hand direkt auf den frisch gepflügten Acker gesät 
(Abb. 2). Die sich in den zwanziger Jahren verbrei
teten Sämaschinen hatten jene agrotechnische Verän
derung zur Folge, daß vor der Aussaat der Boden ge-

Kékkút. — Közel azonos méretű hasonló eszközt 
Monoszlón és Balatonhenyén is láttam. 

33. Hegyi Lajos (1902) közlése. 
34. A vasborona ugyan már az 1860-as években meg

jelent Magyarországon, de magas ára miatt csak az 
1910-es években terjedt el. VARGA op. cit. 337. 

35. Az egyes borpnatagok hossza 95 cm, teljes széles
sége 90 cm, középső szélessége 70 cm, a fogak tá
volsága minden irányban 20—20 cm. A fogak hosz-
sza 14 cm. 

36. Oltárczy Lajos (1915) közlése. 
37. A nehéz, szívós agyagföldben a vasborona jobbnak 

bizonyult, bár a fakeretes borona is sokáig fenn
tartotta magát. VARGA op. cit. 338. 

38. Oltárczy Lajos (1915) közlése. 
39. Hasonló típusú eszköz részletes leírását közli GE

LENCSÉR Józseí: A tövisborona készítése és hasz
nálata Sárkeresztes községben. In: Néprajzi pálya
munkák Fejér megyéből I. Szerk.: Lukács László. 
Székesfehérvár, 1978. 12—18. 

40. Hasonló gyakorlatot közöl Várongról (Tolna m.) 
TAKÁCS op. cit. 110. 

41. Madár Dezső (1902) közlése. 
42. Várongon (Tolna m.) a századfordulóig volt szokás

ban a kocsioldallal való simítózás, utána a henger 
hódított teret. TAKÁCS op. cit. 106. 

43. A simító 2 coll (6 cm) vastag, 70 cm széles és 2,5-3 
méter hosszú deszka, egyik hosszanti szélének kö
zéprészén a fogatoláshoz szükséges csatlakoztató 
vaskarikákkal. Bárány Gábor (1912), Kövágóörs 
közlése. 

44. Pálffy Dániel (1910) közlése. 
45. Madár Dezső (1902) közlése. 
46. Vontatott elterjedésére és kismértékű használatára 

nyújt elemzést VARGA op. cit. 343. — A Balaton 
mellékéről ellenben ismert eszközként említi JAN
KÓ op. cit. 245. 

47. Mátyás István (1917) közlése. — Hasonlót említ 
Várongról (Tolna m.) TAKÁCS op. cit. 111.; Pátká-
ról (Fejér m.) SZKLADÁNYI op. cit. 11.; Szentgálról 
(Veszprém m.) VAJKAI op. cit. 93. 

48. Várongon (Tolna m.) korábban állatok ráhajtásával, 
típratással javították a felfagyást. TAKÁCS op. cit. 
111. 

49. Horváth Ferenc (1902) közlése. 

eggt wurde. Früher diente die Holzegge neben dem 
Schollenbrechen auch zur Bedeckung des ausgesäten 
Korns. Der traditionelle Gerätetyp hatte die Form 
eines Trapezes (Abb. 3). Die sich vor dem I. Welt
krieg verbreitenden frühen Eiseneggen folgten der 
Form des Holzgerätes (Abb. 4). Die zweigliedrigen 
Eiseneggen, die eine produkt ivere Arbeit gewährlei
steten, breiteten sich ab der Mitte der zwanziger 
Jahre aus. Diese besaßen am Anfang eine eckige Form 
(Abb. 5), jedoch übernahm ab den dreißiger Jahren die 
leichtere, eine gebogene Form besitztende Eisenegge 
deren Platz. Dieser Gerätetyp konnte auch mit einem 
Pferd entsprechend angewendet werden (Abb. 6). 

Das ursprüngliche Gerät zur Ackerschlichtung, die 
Stachelegge, wurde in den zwanziger Jahren in den 
Hintergrund gedrängt. Dagegen bewahrte die zur 
Ackerschlichtung benutzte Wagenleiter bis in die 
letzte Zeit ihre Bedeutung und schränkte sogar die 
Verbreitung der Ackerwalze ein. In den Dörfern konn
te man nur je 3-4 Ackerwalzen finden. Die teilweisen 
Geräteablösungen zwischen den beiden Weltkriegen 
halfen bei der Entwicklung der Agrotechnik in be
deutendem Maße. 

ATTILA SELMECZI KOVÁCS 

DIE VERÄNDERUNG DER GERÄTE ZUR BODENBEARBEITUNG 
IM KÁLER BECKEN 



CSOMA ZSIGMOND 

A FILOXÉRA ES HATÁSA 
A KÁLI-MEDENCÉBEN 

A szőlészeti, borászati szakirodalom Európa 
borvidékein mindmáig legnagyobb katasztrófá
nak a filoxéra fellépését és végigviharzó pusztí
tását tartja.1 1850 és 1900 között a lisztharmattal, 
peronoszpórával együtt több évszázados hagyo
mányokon nyugvó szőlőtermesztést és borászatot 
szüntetett meg. Ugyanakkor számtalan új elem
mel gazdagította a tradicionális szőlő-, bormun
kák sorát. Ezek az új elemek beépültek a hagyo
mányos évi munkakeretbe, majd széjjelfeszítve 
azt, meghatározóak lettek, máig hatóan, a szőlő
termesztésben és borászatban. Ennek ellenére a 
vész történetével, szakmai és társadalmi hatásai
val nem foglalkozott behatóan — a filoxéra rom
boló hatása és nagysága mértékében — sem a 
történettudomány, sem a néprajz.2 

A filoxéra (Viteus vitifolii Fitch) Franciaor
szágban — Amerikából áthurcolva — kezdte ha
talmas pusztítását. Az 1860-as évek 2 411 000 ha-
os francia szőlőterületét 1879-re már 1,8 millió 
ha-ra csökkentette. A bortermelés 58 millió hl-
röl 25 millió hl-re zuhant vissza. A filoxérát — 
ezt a szúró-szívó szájszervű, korábban ismeretlen 
rovart, aminek több nemzedéke is károsította a 
szőlő gyökerét és levelét — először csak 1867-
ben ismertette és írta le Planchon a Revue des 
Deux Mondes folyóirat lapjain. Kártétele már 
korábban, 1863-ban jelentkezett Pujau-ban, 1867-
ben Comtat, Crau, Tarascon vidékén és az Al-
pesek alján fekvő borvidéken. Innen Girond-t 
(Bordeaux határa), majd 1870-ben már Proven-
ce-t, 1876-ban Montpellier vidékét és végül Fran
ciaország déli és keleti szőlőterületeit pusztí
totta ki.' A filoxéra, gócpontok kialakulásával, 
sugaras irányban terjedt. A szaporítóanyag-vá
sárlás és -küldés elősegítette rohamos terjedését, 
és esetleg több helyen, földrajzilag távolabbra 
eső területeken is egy időben történő fertőzését. 
1872-ben már a híres klosterneuburgi kutató
telepet is elérte a filoxéra. Ekkor még Ausztriá
ban sem vették elég komolyan a fertőzést, és nem 
figyeltek fel a fenyegető veszély nagyságára.4 

Rövidesen azonban Ausztria 126 községében 
mutatták ki a kártételt, amely fokozatosan a 
Bécstől keletre és délre fekvő szőlőhegyeken is 
óriási pusztulást okozott. Hamarosan Alsó-Auszt
ria virágzó történelmi borvidéke is áldozatul 
esett a filoxérának.5 

A klosterneuburgi katasztrófa már a magyar 
szőlészeti szakembereket is figyelmeztette, hogy 
nem helyi és könnyen megállítható vészről van 
szó. A riadalomnak az is alapja volt, hogy Klos-
terneuburg látta el az Osztrák—Magyar Monar

chiát szaporítóanyaggal, így azok a birtokosok, 
akik az utóbbi időben onnan vásároltak és hozat
tak szőlővesszőket, nyugtalanul várták, hogy 
szőlőjükben mikor üti fel fejét a filoxéra. A haté
kony védekezés hiányában 1874-ben a földmíve-
lésipar- és kereskedelemügyi miniszter elrendel
te, hogy Ausztriából sima vesszőket, ol tványo
kat nem hozhatnak be, ugyanakkor felkérte a 
klosterneuburgi szőlészet igazgatóját, hogy Entz 
Ferenc, Horváth Géza és Margó Tivadar közre
működésével adjon tájékoztatót a filoxéra hely
zetéről. À későbbiekben az ő szakvéleményük 
alapján irtották Magyarországon is szénkéneg-
gel a filoxérát. 

A magyar szaksajtó először 1870-ben tett emlí
tést a filoxéráról a Természettudományi Közlöny 
lapjain.6 Az okozott kárképet leírva ugyan meg
említik a franciaországi katasztrofális helyzetet, 
azonban még nem is sejteti a lap, hogy nálunk 
Magyarországon is évek múltán hasonló nagy
méretű tragédiát okozhatna. Jellemző, hogy ek
kor még a tartalmi kiemelésben, a füzet első 
lapján sem említették meg. Később, 1872-ben 
ismét foglalkoztak a filoxérával ugyanebben a 
szaklapban, de a cikkíró az esetleges magyar
országi fertőzés veszélyét továbbra sem tartotta 
valószínűnek.7 A közelgő filoxéra hírét és az 
óriási kártételekről szóló beszámolókat lassan az 
egész ország szőlőbirtokosai és szőlőkben dol
gozó napszámosok egyaránt szívszorongva fi
gyelték. A napról napra jövő újabb hírek lázban 
tartották a szőlősgazdákat. Máday Izidor 1874-

Î. ábra. A filoxéra — szőlögyökértetű — alakjai. BL. 
1880. 83. után 
Abb. 1. Die Formen der Phylloxera-Trauben-Wurzellaus 
Nach BL. 1880. 1883. 
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2. db/a. A filoxéra közeledése Káli-medence szőlőhegyeihez. A községek névjegyzéke: 1. Sóly, 2. Hajmáskér, 3. Vi-
lonya, 4. Berhida, 5. Balatonkenese, 6. Csajág, 7. Balatonfokajár, 8. Vörösbereny, 9. Szentkirályszabadja, 10. Paloz
nak, 11. Balatonfüred, 12. Aszófő, 13. ö rvényes , 14. Monoszlo, 15. Balatonhenye, 16. Köveskál, 17. Szentbekkalla, 18. 
Mindszentkálla, 19. Kövágóörs, 20. Kékkút, 21. Salföld, 22. Tapolca, 23. Balatongyörök, 24. Vonyarcvashegy, 25. 

Gyenesdiás, 26. Keszthely, 27. Szántód-Kőröshegy, 28. Balatonendréd 
Abb. 2. Das Heranrücken der Philloxera zu den Weinbergen im Káli-Tal. Dörferliste: 1. Sóly, 2. Hajmáskér, 3. Vilo-
nya, 4. Berhida, 5. Balatonkenese, 6. Csajág, 7. Balatonfokajár, 8. Vörösbereny, 9. Szentkirályszabadja, 10. Paloznak, 
11. Balatonfüred, 12. Aszófő, 13. ö rvényes , 14. Monoszlo, 15. Balatonhenye, 16. Köveskál, 17. Szentbekkalla, 18. 
Mindszentkálla, 19. Kövágóörs, 29. Kékkút, 21. Salföld, 22. Tapolca, 23. Balatongyörök, 24. Vonyarcvashegy, 25. 

Gyenesdiás, 26. Keszthely, 27. Szántód-Köröshegy, 28. Balatonendréd 

ben már a legszorgosb éberségre hívta fel a 
f igyelmet/ A filoxérával majd minden számá
ban foglalkozott a Borászati Lapok, e korszak 
legjelentősebb szőlészeti-borászati szaklapja is. 
A feszült, vészjósló várakozás pillanatában ál
hírek is elterjedtek, amelyek ellen a maga lehe
tőségeivel a Borászati Lapok szerkesztősége is 
harcolt. Ezt mutatja az is, hogy nyomdailag rit
kán szedett, a szövegből jól kiugró felhívást tet
tek közzé 1874-ben: ,,. . . óhajtjuk, hogy a phyl-
loxerának fellépéséről álhírek ne terjesztesse
nek, és a gazda közönség addig, amíg tüzetes 
vizsgálat nem történt, ok nélkül, rémhírekkel 
fel ne zaklattassék".9 A katasztrófa azonban 
közeledett, és már kénytelenek voltak hivatalo
san is bejelenteni, hogy el kell készülni a filoxé
ra magyarországi megjelenésére.10 Keleti Károly 
írta szőlészeti nagy statisztikájában, hogy Ma
gyarországon még nem jelentkezett a filoxéra 
,,. . . noha a szőlők e réme, mindinkább fenyege-
tőleg közeledik".1 ' 

A Klosterneuburgban már megvásárolt vessző
ket a Magyaróvári Gazdasági Akadémia kísérleti 

állomása vizsgálta át. 1875. október 5-én azon
ban a Földmívelési Minisztérium közhírré tette, 
hogy Pancsova (Torontál megye) mintegy 66 kh-
nyi szőlőjében erős fertőzést találtak. Entz Ferenc 
tragikus hangvételű cikkben számolt be erről, 
hiszen ö már saját szemével látta Nyugat-Európa 
filoxérasűjtotta területeit, és látta, hogy milyen 
problémák sokaságát vetette fel mind szakmai, 
mind össztársadalmi méretekben a filoxéra.12 

Lázas kapkodás, a helyes és eredményes véde
kezési mód keresése jellemezte ezt az időszakot. 
Franciaországban, ahol a filoxéra először lépett 
fel, sem tudtak ekkortájt még végérvényes és 
hatásos védekezést ajánlani. A pancsovai hír 
véget vetett a látszólagos nyugalomnak és re
ménykedésnek. Eddig a szőlőbirtokosok több
sége nem tartotta lehetségesnek, hogy a filoxéra 
Magyarországon is és éppen az ő saját szőlőjét 
pusztítaná ki. Ebben a hitben erősítette meg 
őket az a tény is, hogy 1875 és 1878 között a 
filoxérafertőzésben — lappangási szakaszként — 
átmeneti szünet volt. 1878-tól egyszerre újult 
erővel ütötte fel a fejét az ország különböző ré-
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szein, köztük Keszthelyen és a Balaton környékén 
is.13 A filoxéráról az első alapos és tudományos 
tanulmány csak 1880-ban jelent meg Molnár 
István tollából, a Borászati Lapok hasábjain.14 

FILOXÉRA A KÁLI-MEDENCÉBEN 

Balatonfőkajárón 1878-ban jelent meg a filoxé-
ra, Kenésén 1880-ban észlelték először, ahol 
nagymérvű pusztítása révén 557 kat. holdat tel
jesen parlaggá is tett. 1885-ben a kenései római 
kat. plébános azt írta a História Domusban: ,,A 
phylloxeráról már sokat írtam, ez alkalommal 
befejezhetem erre vonatkozó feljegyzéseimet, 
Kenésén — ahol mint tudjuk 1873-ban a Balaton 
melléken a legtöbb (896 kat. hold) szőlő volt — 
nincs többé szőlő."15 A Káli-medencei községek 
szőleit két oldalról közelítette meg a filoxéra, 
veszélyes gyorsasággal. Keleti irányból Veszp
rém megye határát átlépve, az ún. sólyi fertő
zési gócból terjedt nyugat felé a vész. A dunán
túli kerületi filoxérafelügyelő részletesen beszá
molt a Sóly község központjával kialakult fertő
zésről. Ebbe a* fertőzött körzetbe tartozott Liter, 
Szt.István, Vilonya, Hajmáskér, Papkeszi, Vörös-
berény, Kenése, Balatonfökajár, Csajág, Küngös, 
Kiskovácsi, Berhida, Lepsény, Almádi, Szent
király, Szabadja, Várpalota és Felsőörs — amely 
már Zala megyéhez tartozott. Sóly határában 
76 kh szőlő volt fertőzött, de a legnagyobb mér
tékben a zirci apátság gondosan kezelt szőlejét 
lepte meg a filoxéra. Itt Mórágyi István, keszt
helyi tanár mutatta ki a filoxérát. Megvizsgálta 
a szomszédos papvásári, almádi és vörösberényi 
szőlőhegyeket, de itt 1880-ban még nem talált 
filoxérát.16 1882-ben már Vörösberényben, 1883-
ban Palóznakon ütötte fel a fejét a filoxéra, 1884-
ben pedig, a legnagyobb elővigyázatosság el
lenére, a papvásári, sólyi, mámai és felsőörsi 

3. ábra. A kővágóörsi fülöpi szőlőhegy talajadottsága. 
BL. 1894. 277. után 
Abb. 3. Die Grundgegebenheiten in Kővágóörs am Fü-
löp-Berg Nach BL. 1894. 277. 

4. ábra. Fater Béla filoxéra előtt (1877-ben) ültetett Pá
pai (Juhfark) ház körüli lugasszőlőtökéje, amely átvé
szelte a filoxérát és 1918-ban a nagy szentbékkállai fa-
lutüzben pusztult el 
Abb. 4. Der Stamm einer Laubentraube, das Béla Fater 
vor dem Haus gesetzt hat (im Jahre 1877, die Sorte: 
Juhfark) Dieser Stamm überlebte die Epidemie und ist 
durch Feuer im Jahre 1918 zugrunde gegangen 

5. ábra. „Mária-telep" Balatonkeresztúr határában, ahol kővágóörsi szőlősgazdák is kaptak immúnis homokterületet 
szőlőtelepítésre 1891-ben. BL. 1891. 379. után 

Abb. 5. Máriatelep, im. Hotter von Balatonkeresztúr, wo auch Kővágóörser Weinbauern ein immun Sandgrundstück 
bekommen haben, zum Weinbau im Jahre 1891. Nach BL. 1891. 379. 

szőlőhegyek után Lovas községben bukkantak 
rá. A balatonfüredi Keőd Józseí a Balaton kör
nyékének szőlőből-borból élő lakosságát féltve, 
így kiáltott fel: „Ha nálunk a szőlőnövény ki
pusztul, akkor a 80 000-nyi lakosság zöme kol
dusbotot vehet kezébe s kivándorolhat Boszniába 
kecskepásztornak."17 1889-re Balatonfüred kör

nyékén, Tihanyban 1890-re, Aszófőn 1885-re, 
ö rvényesen 1888-ra pusztult ki a szőlő teljesen. 

A Káli-medencei szőlőket nyugat felől Meszes-
györök irányából fenyegette veszély. Itt 1882-
ben már 13 kh-nyi szőlőben mutatták ki — a 
Kassáról származó szaporítóanyagból elterjedt 
— filoxérát. A környék szőlei, mint Paphegy, 
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Becze, Zsöllehát, Felsöhegy, Vonyarcvashegy és 
Gyenesdiás szőlei ekkor még filoxéramentesek.18 

Vonyarcvashegyen azonban már 1886-ban, Gye-
nesdiáson 1889-ben, Balatonendréden 1886-ban, 
Köröshegyen és Szántódon 1890-ben kezdett 
pusztítani a filoxéra. A Badacsony oldalán a na
gyobb birtokosok nagy áldozatok árán még fenn 
tudták tartani szőlőiket.19 A Balaton déli partján, 
a somogyi homoktalajokon Balatonszentgyörgy, 
Balatonberény szőlőit ugyan megritkította a fi
loxéra, dé Balatonkeresztúr, Balatonmagyaród, 
Csehiben és Balatonbogláron, ahol korábban 
szőlő szinte nem is volt, új szőlőket telepítet
tek.20 

1883-ban Magyarországon már 124 község 
határában ismerték a kártevőt. A Balaton mellé
kén pedig 19 községben mintegy 1939 kat. hold
nyi szőlőt pusztított ki ekkorra a filoxéra. A Ba
laton-mellék községeinek tönkrement napszámo
sai, szölőmunkásai még 1891-ben a Káli-medence 
szőlőibe jártak dolgozni, mert itt még nem pusz
tított a filoxéra olyan dühödt erővel. Így Köves-
kál vidékét utolsó menedékhelynek tekinthették 

6. ábra. Szénkénegezés (tömöfiú, szénkéneges vashordó 
és töltöszivattyú) Vezérfonal . . . 1899. 1. után 
Abb. 6. Kohlendisulfid-Brennen (Der stopfende Junge, 
Eisenfass mit Kohlendisulfid, Pumpe zum Füllen.) Leit
faden . . . nach 1899. 1. 

azok a napszámosok, akik egész hetet töltöttek 
itt szőlőmunkákkal és csak hétvégén látogattak 
haza családjukhoz. A Borászati Lapok cikkírója 
azonban azt jósolta, hogy 3-4 éven belül Keszt
helyig minden szőlőhegy kopár lesz.21 1894-ben 
Magyarországon azonban már 2544 község volt 
filoxérazárlat alatt, többnyire a történeti bor
vidékeink területén. 

A Káli-medence községeiben az 1880-as évek 
végén jelent meg a filoxéra. Raksányi Károly 
Balatonhenye református lelkésze — aki a sző
lészethez, borászathoz kiválóan értett, a szak
lapokat nemcsak fordította, hanem vidéki tudó
sításokat is rendszeresen küldött a lapoknak -
1880-ban még arról számolt be, hogy a filoxéra 
ismeretlen a környéken. 1889-ben azonban meg
találták az első fertőzött tőkéket, amiről tudó
sításában is beszámolt. ,,A filloxera, nálunk még 
csak 1889-ben lett konstatálva; de már meg van 
minden szőlőben, még a magánosan álló leg
elrejtettebb helyeken is. Több szőlőt már ki is 
vágtak s a földjét felszántották. A védekezésről 
alig lehet szó, fatális könnyelműséggel nézik 

szőleik pusztulását mindnyájan. Kivételesen, 
itt-ott talán minden hegyközségben egy-kettő, 
ha szénkénegez és iskoláz amerikai vesszőt; de ez 
elenyésző csekélység — a nagy többség nem 
tesz semmit se. A tapolczai filoxéra ellen véde
kező egyesület, a melynek körébe tartozunk mi 
is, nem képes életet önteni a holt tagokba." Mo-
noszlón már 1888-ban felismerték kártételeit, 
1889-ben már Kővágóörsön is. Köveskálon 1891-
ben ugyancsak olyan mértékben fertőződtek már 
a tőkék, hogy a termés nagyon kevés lett, és 
amelyik szőlő még termett, az is 2-3 év múlva 
kipusztul.22 A Káli-medencei borkereskedelemre 
óriási csapást jelentett a filoxéra fellépése, mert 
1891-re készült el a tapolcai vasútvonal, ami a 
borok vasúti szállításával a vidék szőlőtermesz
tésének óriási lendületet adhatott volna. Azon
ban mint írták: ,,. . . a filloxera oly nagy mérvben 
terjed, hogy alig látni egy-egy tábla ép szőlőt".21 

A szőlő ezekben az években már semmit sem ter
mett, sőt tavasszal ki sem hajtott. Sokan bíztak 
abban, ha a szomszédét a hegyen pusztítja is, az 
övéké még megmarad. Szentbékkállán először a 
Veléte-hegyen irtotta ki a szőlőket. Körmendy 
Jenő szőlője — amely a katolikus templom mel
lett volt — két év alatt kipusztult. Újratelepítet
ték, elrakták a szőlőt, de már az sem hajtott ki. 

A filoxéra megette a szőlőket, de csak a hazaia
kat — mondták. Megdöbbentően írta le Szent-
békkálla plébánosa a plébániai szőlő rohamos 
pusztulását a História Domusban. ,, 1891-ben 
kezdett határunkra ráborulni az Istennek rette
netes csapása, a philloxérának nevezett apró, 
szabad szemmel nem is látható féreg által a szől-
löknek kipusztítása; mi oly rohamosan terjedő, 
hogy még 1889-ben a plébánia szőlőit, mely ál
talam egészen felújjíttatott, 280 akó bor termett, 
1890-ben már csak 90 akó, 1891-ben 10 akó, 
1892-ben már semmi, úgy hogy ki kellett vágni 
és szántóföldnek használni. Még nagy szerencse, 
hogy fekvésénél fogva ezen czélra használható 
megteremvén rajta 80-90 kereszt gabona."24 Ma 
már nem lehet tudni, hogy miként került a filoxé
ra a Káli-medencébe, de valószínű a nagyobb 
telepítésekhez vásárolt szaporítóanyag vesszői
vel érkezett. Balatonhenyén először a község 
határának nyugati oldalát lepte el, majd a keleti 
felét is. A Harka- és a Temető-dűlő szőlőit nem 
tudta teljesen kipusztítani, csak sínylődtek a 
szőlők, mert a laza homoktalajon védelmet élvez
tek a filoxérával szemben. Ezeken a foltokon a 
filoxéra előtti szőlőművelés jellegzetességei még 
sokáig fennmaradtak, így például a régi fajták, a 
Somogyi fehér, a Juhfark, a saját gyökerű tele
pítés, a karó nélküli gyalogművelés, a sűrű és kis 
tenyészterület. Még az ötvenes évekig is lehe
tett öreg tőkéket találni a monoszlói Csekő-, 
Ágoston- és a Gombás-féle szőlőkben. Ahol nem 
voltak ilyen immunis homokfoltok, ott teljes 
erővel dühöngött a filoxéra. 1892-ben Köveskál-
ról Szakály Lajos küldött tudósítást a Borászati 
Lapoknak. ,,. . . a ki szüretelt, bora üres lőre; a 
szőlőtelepeken, hol szántani lehet árpát, rozsot 
termesztenek; a bortermelő, ha szomjas, nézi a 
Balatont! . . . Borüzletünk nincs; ha jön is vevő, 
mert tavalyi bor nincs s az öregebbet drágálja, 
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7. ábra. „Hungária" szénkénegező gép metszetrajza. Vezérfonal . . . 1899. 3. után 
Abb. 7. Durchschnittzeichnung einer Kohlendisulfidmaschine „Hungária". Leitfaden . . . nach 1899. 3. 
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8. ábra. A monoszlói ref. egyház régi szénkénegezöi 
Abb. 8. Die zur reformierten Kirche gehörenden alten 
Kohlendisulfid-Apparate 

inkább az olasz és dalmátborok vásároltatnak. 
A filoxéra elleni védekezést szénkénegezéssel 
eszközli néhány jobb módú tulajdonos, de a he
gyi szőlő pusztul — nincs kilátás a tőke megmen
tésére. Vadszőlővel is próbálkoznak — de ered
ménye nincs. Ojtanak is — ettől függ minden 
. . . nép bor helyett pálinkát, rumot iszik, melyek 
csak az egészséget rontják — pusztulunk!" — 
írja.25 Balatonhenyén egy-két gazda permetező
vel ki is mosta a szőlő gyökerét és úgy győző
dött meg a tuberozitásokról, daganatokról, vagy
is a filoxéráról. A filoxéra zárlat alá került Ba
latonhenyén a Darányi Ignác földmívelési 
miniszter programja szerint —, ingyen adtak 
állami támogatásként oltványokat, két darab 
permetezőt, valamint szőlőkarókat az új telepí
tésekhez. A filoxérát egyöntetűen féregnek, 
filoxéra féregnek hívták a Káli-medencében. 

A filoxéra 1886 és 1895 között óriási szőlő
területeket pusztított ki országosan. Veszprém 
megyében 4998 hektárról 2442 hektárra, Zala 
megyében 24 542 hektárról 16 564 hektárra csök
kentette a. szőlő területét.2<l A valódi számok 
ennél nagyobbak lehettek, mert a fertőzés is sú
lyosabb volt, csak a statisztikai felvételezésnél 
csúsztak be hibák.2 ' 

A íiloxérapusztítás Zala megye 
tapolcai járásában 1894-bcn~* 

Filoxéra előtti szőlőterület kh. 13 132 
Községek száma 61 
Szőlőtermesztéssel foglalkozó községek 59 
Filoxéra pusztította község 59 
Kipusztult szőlőterület, kh. 11 243 
Szénkéngezett szőlő, kh. 575 
Direkttermővel beültetett, kh. 117 
Vadalany vagy oltvánnyal beültetett, kh. 395 
Községi amerikai szőlőtelep, db. 27 

A filoxéra pusztítása 
a Káli-medencei szőlőhegyeken 

9. ábra. Szigeti Sándor-féle kecskeméti, szabadalmazott 
szénkénegezö üvegtartálya 
Abb. 9. Glasbehälter für Kohlendisulfid in Kecskemét, 
hergestellt von Sándor Szigeti 

Községnév Szőlő 
1873-

terület 
)cin 

Szőlőterület (kh) 
1895-ben 

újonnan parlag v. 
kh • -öl beülte

tett 
kiirtott 

Szentbékkálla 313 203 25 335 
Balatonhenye 123 272 34 100 
Kékkút 56 302 16 49 
Kövágóörs 480 1517 103 453 
Köveskál 323 1095 2 393 
Mindszent
kálla 333 1283 35 315 
Monoszló 150 — 54 114 
Salföld 303 1385 153 121 

1896-ban Magyarországon 2703, filoxérával 
fertőzött község volt már, közöttük a Káli-me
dencei Balatonhenye, Kővágóörs, Köveskál, 
Mindszentkálla, Monoszló, Szentbékkálla, Salföld 
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és Kékkút.29 Az ország szőlőterületének ugyan
csak mintegy 42,62 százalékát érte 1897-ben 
filoxérafertőzés, de ezek a területek a legjobb 
bortermő vidékek voltak.30 1891-ben tragikus 
hangon számolt be a Balatonfüred környéki pusz
tításokról és azok társadalmi hatásáról Keőd 
József. ,,A filloxera vastatrix oly vehemens erő
vel végezte nálunk munkáját, hogy a jövő bor
évben már aligha tölt nálunk mustot hordóra 
valaki. Képzelhetni a megdöbbenést, mit ez a 
körülmény a tisztán bortermelésből élő lakosság
nál támaszt. A múlt év folyamán (1890) közsé
günkben négyen dobták el maguktól erőszakosan 
az életet, öngyilkosokká, ketten fegyver által, 
ketten pedig kötél által. Három közülük fiatal, 
erőteljes, munkabíró családapa s ezek pinczéik-
ben vetettek véget életüknek, mely körülmény 
nagyon is feltűnően jellemzi kétségbeesésük 
okát. Most még csak a kezdetén vagyunk annak 
a nyomornak, mely kiszámíthatatlan és elképzel-
hetlen mérvben sújtja az egész Balaton mellékét. 
A népesség sűrű, gabonatermő földje pedig olly 
kevés, és ez a kevés is annyira soványan fizet, 
hogy ezen a vidéken még kenyér sem terem any-
nyi, mennyi a lakosság felének elég lenne éven 
át. Míg ezelőtt csak 2-3 évvel is elragadóan szép 
Balaton mellékének zalai részén ma már Alsó
örs től Kis-örsig kopáran meredeznek a borter
mő hegyek . . . Hasonló helyzet alakult ki a 
Balaton mellékén is, és Sparszam Pál, a Keszt
helyi Akadémia nagy hírű tanára szót is emelt a 
szőlőnapszámosok és szőlőmunkások érdekében. 
,,. . . a keszthelyi szőlőközségek lakói legnagyobb 
részének a vándorbothoz kell nyúlnia, jobb hazát 
keresendő, Keszthely város és környéke kimond
hatatlan kárára. Máris járnak az ügynökök a nép 
közt biztatván azt, Slavoniába való kivándor
lásra".32 Köveskálon is emlékeztek arra, hogy 
Szlavóniába költöztek ki többen a 19. század 
végén,33 tehát ez a propaganda hatásos volt, 
elsősorban a munka nélkül maradt napszámosok 
között. Balatonedericsröl Horvátországba ván
doroltak ki.34 A tönkrement szőlőbirtokosok 
zöme azokból állt, akik 1-2 kh-nyi szőlejük mel
lett aratni és szőlőnapszámba is eljártak. Az 

10. ábra. , A t t i l a " szénkénegezö, Mindszentkálla 
Abb. 10. Kohlendisulfid-Apparat „Attila", Mindszent
kálla 

1890-es évek elején, a 60-80 kr-os napszám biz
tos megélhetést jelentett ,,. . . valóságos jó mód
ban élhettek, most pedig, mint mondám, száraz 
kenyerük sincs elgendő" — írták róluk a lapok
ban.33 A napszámosok örültek már ekkor Köves-

11—12. ábra. 1978-ban szénkénegezett „hazai", saját gyökerű szőlőtőkék a mindszentkállai hegyen. Tőke- és sor
távolság 70X40 cm 

Abb. 11 —12. Einheimische eigene Rebstöcke, die mit Kohlendisulfid behandelt worden sind im Jahre 1978. am 
Weinberg bei Mindszentkálla. Reihen- und Stockweite 70X40 cm 
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13. ábra. A tapolcai szőlőtelep térképe 1894-ben. BL. 
1894. 286. után 
Abb. 13. Die Landkarte eines Weingartens in Tapolca 
im Jahre 1894. Nach BL. 1894. 286. 

14. ábra. A tapolcai vincellériskola épülete, egykori ké
peslapon 
Abb. 14. Das Gebäude der Winzerschule in Tapolca. 
Ehemalige Ansichtskarte 

kálón is, ha elmehettek szüretelni még termő 
szőlőbe, hogy pár tej szőlőt kaphassanak. A fi-
loxéra miatt a szölőíöldek is értéküket vesztet
ték, Mindszentkállán sült kenyérért is odaadták 
volna a szőlőjüket, ha vették volna. Innen Ame
rikába is kivándoroltak páran, míg Balaton-
henyéről a napszámosok az Alföldre és a Duna— 
Tisza közére, elsősorban Kecskemétre vándorol
tak családostól. Az a hír járta, hogy itt a homo
kon majdnem ingyen kapnak földet szőlőtelepí
tésre. 1891—93-ban az immúnis homoki szőlők 
telepítését az állam nagymértékben támogatta. 
Szorgalmazta a homoktalajok állami bérbevéte
lét és kiosztását. így nemcsak az alföldi bor
vidék területe nőtt rohamosan, hanem Szabolcs
ban és a Dunántúlon — Komárom, Fejér, Somogy 
megyékben — is megkezdődött az immúnis ho

mokterületek betelepítése. Az állam 2365 kh 
homokterületet vásárolt meg örök áron — 575 
kh-t 30-35 évi időtartamra haszonbérbe vett 
nagybirtokosoktól. A területet 800 D-öles par
cellákban osztották ki a filoxérakárt szenvedet
tek között. Az évi bér vagy vételár törlesztését 
csak a telepítést követő 6-10 évben kellett el
kezdeni. Így parcelláztak ki Ászár környékén is 
területet a csákvári uradalomból, egyben létre
hozva az ászári uradalmi mintaszőlőt i s / 6 A Bala
ton déli partján a somogyi oldalon Balatonke-
resztúr határában jelölt ki az állam immúnis ho
moktalajon betelepítésre való helyet. GróS Szé
chenyi Imre, a Balaton-part déli homoktelepí
téséért felelős kormánybiztos 1891. április 11-én 
Keszthelyről Tapolcán keresztül előadó- és szem-
leútra indult, felkeresve Kővágóörsöt és Köves-
kált is. Mindenhol ismertette a kormány elkép
zelését, miszerint az a cél, hogy lehetőség sze
rint a kipusztult régihez minél közelebb alakít
sanak ki immunis homokterületen új ültetvényt. 
így a szőlőmunkásoknak, kisbirtokosoknak nem 
kell elvándorolniuk. Ezért az északi partiak a 
szemben levő déli parton kaphattak szőlőterü
letet. Az előzetes tervek szerint 30 év bérbevétel 
mellett az első öt év adómentes lett volna. A 
közlekedést ,,benzinmotoros csavargőzős" köny-
nyítette meg.'7 A somogyi homoki szőlők telepí
tésére gróf Festetics Tasziló ajánlotta fel 800 
kh-nyi legelőjét, amiből az állam 300 kh-nyit je
lölt ki. 1891. november 9-én és 21-én már a szer
ződéseket is aláírták az új szőlőbirtokosok, akik 
42 kh-nyi területet birtokba is vettek. Az északi 
partról a badacsonyiak, kővágóörsiek a VI. szel
vényben kaptak helyet, szembe a régi, filoxéra-
pusztított szőleikkel, a meszesgyörkiekkei, gu-
lácsiakkal és balatontótiakkal együtt.M Az 1893-
ban Mária-telepnek elnevezett új szőlőtelep 
rohamos fejlődésnek indult, már 200 kh-t osz
tottak fel 94 birtokos között. Fő fajták az Olasz
rizling, Zöldszilváni, Ezerjó és a Nagyburgundi 
lett. A telepet mint új mintatelepet sok szak
ember látogatta meg. i !) A homokot a vasúti sínek 
mellett akáccal és nád szélfogóval kötötték meg, 
a szőlőbérlö birtokosok íorgattak, s megtisztí
tották területüket a taracktól. Az államkincs
tár előleg adásával segített, ennek ellenére a 
tőkeszegény és a forgatás fontosságát nem is
merő birtokosok csak szántottak vagy elő sem 
készítették a szőlőterületet. A telepítést fúróval, 
beiszapolással, a leggyakrabban simavesszővel 
kísérelték meg, 1 X 1 m-es sor- és tőtávolságra. 
A szőlőt egy világos rügyre metszették.40 

A Mária-telepre áttelepült, illetve szőlőt bér
lő kővágóörsiek szaktudását és vállalkozó kész
ségét jelzi, hogy a homoki szőlőtermesztési ver
senyben — amit a kormány hirdetett meg — az 
első és a második díjat is kővágóörsiek nyertek 
meg. Göndöcs József 100 koronás, Nagy Vince 
50 koronás díjat kapott, amikből 1 — 1-et adtak 
ki. A bírálat szempontjai voltak a szőlőtelep 
helyes ültetése, müvelése, metszése, fajtatiszta
sága, ültetése, megeredési % -a, növényvédelme, 
a homok és szélvédő sövény telepítése és karó-

4 1 

zasa. 
Mária-telep fejlődését mi sem jelzi jobban, 
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rlparia portalis vesszőt, 
ha egy helyen ennyi nem volna, 
kisebb összegekben is megve
szem ; ajánlatokat kérem czi-

memre küldeni. 

FEHÉR SÁNDOR 
körjegyző, 

Köveskalla. 1038 

hogy 1898-ban hegyközséggé alakult, ahol Szé
chenyi Imre ismertette a boldog gazdákkal, 
hogy részletfizetési kedvezmény mellett a szőlő
parcellák örök birtokba kerülnek a bérlőjükhöz. 
A szorgos és hősies alkotómunka meg is hozta 
eredményét. ,,Le nem írható a telepesek öröme a 
hat évi hosszú fárasztó munka után, midőn mutat
kozik munkájuk számbavehető gyümölcse" — 
írták 1899-ben, szüret idején.42 

A Káli-medencéből elvándorlók, elköltözők 
emléke mellett él még ma is az a magyarázat, 
hogy többen az állami segélyként nyújtott köl
csönöket nem tudták visszafizetni, és ezért men
tek tönkre. A szőlőfelújítás, -rekonstrukció na
gyobb munkálatai 1897-ben és 1898-ban kezdőd
tek, amikor a kincstár közreműködésével az 
1896. V. te. alapján agrárkölcsönök felvételét 
engedélyezték a filoxérától elpusztított szőlő
területek újratelepítéséhez. Ezek a kölcsönök — 
a kedvező, telepítés utáni adómentesség ellenére 
is — az oltvány vagy az oltáshoz szükséges alap
anyagok ára, a napszám és a 3-4 évi további 
termesztési költségek, valamint az adó- és kamat
fizetés miatt árverezéshez vezethettek a Káli
medencében. Sok birtokosnak — a kezese el
lenére is — meg kellett válnia szőlőjétől. Bala
tonfüred vidékéről is panaszkodott az egyik 
tudósító, hogy bár 4-5 éve már nem szüretelhet
nek a filoxer'a miatt, mégis adót kell fizetniük 
a szőlősgazdáknak. ,,A felterjesztés kellő időben 
megtörtént, de semmi eredmény! . . . a dolog úgy 
áll, hogy a községi elöljáróság anyagilag is fele
lős lévén az adóbehajtásért, a felszaporodott 
adóhátralék miatt rövid időn kényszerülve lesz 
30-40 volt szőlőbirtokos-társunk ingatlanaira 
árverezést eszközölni. Ezek aztán mehetnek 
Amerikába — gyalog."4 3 A XIX. század végi 
telepítésekhez a pesti Agrárbank adott kölcsönö
ket. A hitelképtelen szőlők rekonstrukciójára 
25 mill, forint állt rendelkezésre, amiből 1899 
októberéig 10 mill, forintot fel is vettek. A Ma
gyar Agrár- és Járadékbank a kölcsönadott pénzt 
kötvénykibocsátással szerezte be. 4% -kai kama
tozó 200, 2000 és 10 000 korona értékű címle
tekben hozták forgalomba az értékpapírokat, 
10 000 korona képezett, névérték szerint, egy 
tőzsdei kötést. Eleinte sikeresnek tűnt az akció, 
de a kedvezőtlen világgazdasági helyzetben ez 
a 4% alacsony kamatnak tűnt. Nem kelt el, mert 
hamarosan 6-8-10% -os kamatot fizettek más ban
kok. Az állam 35 mill, forint értékben ugyan 
átvett értékpapírt , de a hanyatlást nem sikerült 
megakadályozni. A filoxérapusztította szőlők 
újratelepítéséhez a kisebb szőlőbirtokosok nem 
szívesen fogadtak el bankkölcsönt, a nagy sajtó
kampány ellenére sem. Ugyanis a pénzügyminisz
ter rendeletére a szőlők felújítására adott köl
csönök hátralékait — a többi agrárkölcsön hát
ralékával együtt — közadók módjára hajtották 
be a főszolgabírókkal és az állami végrehajtók
kal.44 

A filoxéra utáni újratelepítés sikerében és a 
borok minőségében az öreg gazdák már nem 
bíztak. Azok, akik jól osztották be és használ
ták fel a kölcsönt, fokozatosan állították helyre 
szőlőbirtokukat. A szőlészeti szakirodalom foko-

75. ábra. Amerikai alanyvessző-hirdetés 1895-ben. BL. 
1895. 96. után 
Abb. 15. Weinrebe aus Amerika 1895. Nach BL. 1895. 96. 

16. ábra. Szilvafára felfutó amerikai alanyszőlő Szent-
békkálla határában 
Abb. 16. Amerikanische Weinrebe an einem Pflaumen
baum in der Nähe von Szentbékkálla 
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17. ábra. Richter-féle oltóhüvely. Miklós Gy. 1893. II. 1. 
után 
Abb. 17. ,,Richter"-Pelzscheide. Nach Gy. Miklós 1893. 
II. 1. 

18. ábra. Drezdai Kunde-oltókés. Miklós Gy. 1893. II. 2. 
után 
Abb. 18. ,,Kunde"-Pelzmesser von Dresden. Nach Gy. 
Miklós 1893. II. 2. 

zott tanulmányozásával, az új módszerek alkal
mazásával egyre reményt keltöbb sikereket ér
tek el. Jankó János 1902-ben, a Balaton-melléket 
vizsgálva, Salföldön és Kövágóörsön is megfor
dulva azt állapította meg, hogy: ,,. . . bármerre 
járunk, a Balaton mellékén ma, a keserves pa

nasz helyett a reménykedés szavát halljuk fel-
hangzani, mindenütt említenek embereket, kik 
szöleiket megújítják, kik új szőlőket telepítenek, 
sőt az új szőlőkről már javában szüreteltek is".45 

A filoxéra totális kártétele után az ellene való 
védekezés és a helyes felújítás módjának meg
választása nem volt könnyű feladat. A sokféle 
rendeltetés ellenére még nem volt egységes, 
egyértelmű a termesztők előtt az, hogy csak az 
immúnis homoktalajokon lehet sikeresen olt
ványszőlők nélkül termeszteni. Sokan azt hitték, 
hogy a filoxéra átmeneti kárt okozott csak, s 
a későbbiekben szőlőjük újból ki fog hajtani. 
Azt tapasztalták ugyanis, hogy egyes dűlőkben 
a kedvező talajadottságok miatt nem pusztult 
ki a szőlő, csak megfertőződött. Az ismeretlen 
kártevő elleni védekezéshez az egyetlen kapasz
kodót és támogatást a korabeli szakirodalom ad
ta, ami sokszor kapkodva közölt olyan védeke
zési, megelőzési módokat, amelyek sikeréről 
esetleg megbízható adatok még nem is álltak 
rendelkezésre. Emellett - - bár a külföldi kísér
leteket a magyar szakemberek a szaklapokba 
hamar közzétették — a külföldi eredmények 
hiánya is nehezítette a védekezést, illetve az 
eredményes felújítást. A birtokosok körében ka
otikus állapotok uralkodtak. 1890-ben azt írták: 
„Hogy a phylloxera - - pusztította szőlők idáig 
át nem alakultak, ott leli magyarázatát, hogy a 
szőlőültetésre vonatkozó irányt adó eszme nincs, 
s hogy szakközegek által megczáfoltatik holnap 
az, ami ma állíttatik s így nincs az amerikai szö-
lővesszöhöz és ojtáshoz bizalom, különösen pe
dig nem lévén phylloxera mentes szőlővesszők 
mikénti ültetési és további kezelési módjára néz
ve minden ember által könnyen megérthető út
baigazítás; minden újító saját nézetét követi; 
minek az a következménye, hogy a más kárán 
tanulni és csak eredmények után haladni akaró 
szemlélő nem látván mást, mint a sok pénz és 
elvesztett időbe kerülő eredménytelen kísérlete
ket, elveszti kedvét az ültetéstől."4() 

A Káli-medence szőlőtermesztőinek a Tapolca 
vidéki Gazdakör segített különböző anyagok be
szerzésében. Emellett igen jelentős volt, főleg az 
egykori kisnemesi családok férfi tagjainak a 
szakirodalmi érdeklődése. A 19. század második 
felében lezajlott egyházlátogatás már a monosz-
lói református iskolákban mint kötelező olvas
mánykönyvet tüntette fel Entz Ferenc Szőlőmü
velés с szakkönyvét.4 ' A helyes gazdálkodás, és 
főleg a szőlészet-borászat területén példamutató 
erejük volt a Káli-medencei falvak kiváló lel
készeinek, plébánosainak és tanítóinak. Szemé
lyes munkásságukkal és erkölcsi nevelésükkel is 
arra hatottak, hogy őket követve a gazdák, ezek
ből a gazdaságilag nehéz évekből mihamarabb 
kiláboljanak. A falusi értelmiség, a lelkészek és 
néptanítók bevonása a filoxéra elleni küzdel
mekbe és a felújítási munkákba, állami prog
ram volt ekkor.4 Az olvasókörökbe is járatták 
azokat a legjelentősebb gazdasági szaklapokat, 
amelyek az új szőlőművelést hirdették. így a Bo
rászati Lapokat, Köztelek, Dunántúli Szántó с la
pokat.49 A szaklapokat a jobb módú gazdák is já
ratták, így lépést tudtak tartani a korabeli szak-
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irodalommal. A szaklapok járatása azt is jelen
tette, hogy a kiadóhivatalok által kiadott kalen
dáriumokat, naptárakat is megkaphattak, tudósí
tásokat, kérdéseket küldhettek be, vitát kezde
ményezhettek és a lapokban hirdetett szakköny
veket megrendelhették. A szakirodalom áttanul
mányozása természetesen a téli hónapok napjai
ban történt. Ennek köszönhető, hogy az érdeklő
dő nagygazdák fiai elsajátíthatták az oltás, isko
lázás munkálatait és annak megszervezését. Töb
ben közülük a nagyobb szőlők új bérlőjeként 
már ezeket az eljárásokat vezették be, vagyis 
szénkénegezést, oltványtermelést, gyökerezte-
tést, amerikai alanytelep létesítését. 

A szakirodalom hatására, nem váratlanul, de 
felkészületlenül érte a Káli-medence lakóit a fi-
loxéravész, de amíg hatásos védekezést nem tud
tak országosan bevezetni, addig a Káli-medencé
ben is teljes erejével dúlt a filoxéra. 

A SZÉNKÉNEGEZÉS 

A filoxéra gyérítésére a szénkéneget először 
Franciaországban használták fel. Thénard báró 
volt az első, aki ajánlotta, de a kezdeti siker
telenség miatt abbahagyták használatát. 1873-ban 
más adagolással újrakezdték a kísérleteket. A 
próbát fényes siker koronázta. Kezdetben az 
évenként kétszeri, később már csak az egyszeri 
felhasználását tartották jónak és javasolták.00 

Magyarországon a szénkénegezés általánosan 
nem terjedt el, mert a Dunántúlon (Duna jobb 
partja) még 1896-ban is csak 1363 ha filoxéra-
fertőzött szőlőt szénkénegeztek.'01 

A szénkéneg (szén-diszulfid) kellemetlen, záp-
tojásszagú illékony és színtelen folyadék, amely 
folyékony állapotban a víznél, gáz halmazálla
potban pedig a levegőnél nehezebb, gyorsan pá
rolgó, rendkívül gyúlékony anyag. A szénké-
neges gyérítést végző munkásoknak ezért mindig 
szigorúan tiltottak a dohányzást, s erre a szak
irodalom is nyomatékosan felhívta a figyel
met.52 A Káli-medencében a szénkénegeshordót 
is ideiglenes raktározásnál elővigyázatosságból 
leföldelték, hogy a szőlöföld szélén fel ne mele
gedjen és szikrát csiholó ütés ne érhesse. A szén
kéneg gyúlékonyságát bizonyítja, hogy például 
Lesencetomaj és Lesenceistvánd között az 1920-as 
években leégett egy rakomány. Szentbékkállán 
Németh Béla padlásán volt kis üvegben egy ke
vés szénkéreg, amelyet kukoricafosztáskor vélet
lenül feldöntöttek, és az meggyulladva tüzet oko
zott. A fiatalok játszottak is a szénkéneggel. Kint 
a köveskáli szőlőben a maradék szénkéneget egy 
hordóban meggyújtották, amely felrobbanva fel
szállt. A szénkéneg méreg is volt, amelyet bol
dogtalan szerelmesek ittak öngyilkossági szán
dékkal. Több ilyen esetről tudnak még ma is a 
Káli-medencében. 

A szénkéneget kezdetben csak a bihardiószegi, 
tarcali és a ménesi vincellériskoláknál levő ál
lami raktárakból, valamint a borvidékeken fel
állított bizományi raktárakból lehetett beszerez
ni. 1889-ben Kővágóörs a Földmívelésügyi Mi
nisztériumtól kért szénkéneget, amit a budai 
vincellériskola küldött meg, 3 q mennyiségben. 

79. ábra. A baranyai zöldoltás 1833-ban. Schams F. 1833. 
II. 1. tábla után 
Abb. 19. Das Grünpfropfen in Baranya im Jahre 1833. 
Nach F. Schams 1833. II. 1. Tafel 

Szénkéneget az országos zalatnai szénkéneggyár 
gyártott, de 1898-ban olyan nagyfokú volt az 
előrendelés, hogy 57 vasúti kocsira való meny-
nyiséget hozatott be Marseille-ből a miniszté
rium. A tapolcai szénkénegraktárba ebből 20 ko
csira való került. Tapolcán ugyanis állami szén-
kénegraktár volt.53 A Káli-medencéhez közel, 
1899-től Keszthelyen (Balatonedericsen) a Keszt
helyvidéki Gazdakör kezelésében, valamint Ta
polcán a Balatonvidéki Filokszera Ellen Védekező 
Egyesületnél lehetett kapni szénkéneget.54 A kő-
vágóörsi evangélikus egyház 1904 őszén a Föld
mívelésügyi Minisztériumtól kapott 4 q szén
kéneget szőlői fenntartására.0,1 Szénkéneget emel
lett a tapolcai Fischer-üzletben is vásárolhattak 
kisebb mennyiségben. A balatonedericsi szén-
kénegraktár tégláit 1937-ben Vajay István szent-
békkállai kocsmáros és mészáros vásárolta meg 
22 000 pengőért, amikor már a szénkénegre nem 
volt szükség. Kisebb raktárakat máshol is kiala
kíthattak, így például Kővágóörsön a közbirto
kosság szálas erdejénél, Révfülöp felé egy hosszú 
pincében tartották a szénkéneget. Innen hor
dónként vásárolták és kint a hegyen tárolták a 
felhasználó gazdák. 

Kővágóörsön már 1890 óta szénkénegezték a 
szőlőket azok az élenjáró gazdák, akik nem hagy-
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20. ábra. Angol nyelves párosítás 1855-ben. Csengery 
A.—Kemény Zs.: A magyar nép könyve, 1855. 103. Pest 
után 
Abb. 20. Das englische Paaren im Jahre 1855. Nach A. 
Csengery—Zs. Kemény: A magyar nép könyve (Das 
Buch des ungarischen Volkes) 1855. 103. Pest 

ták szőlejüket a filoxéra martalékává. A tanul
mányutat tevő szakemberek ózv. Sághváry Elek-
né, Alpár János, Herczeg Mihály, Laki János, 
Czuppon Sándor evangélikus lelkész, Gaál Lőrinc, 
Szallár István nevét és az Esíerházy-uradalmi 
szőlőt emelték ki, mint a szőlő fenntartásában 
jeleskedőeket. Csekő Ferenc Monoszlóról a kö
vetkező beszámolót küldte a Borászati Lapok
nak: ,,. . . Múlt évben vagy hárman kezdtünk 
szénkéneggel is védekezni; (1890) jóllehet, elő
ször csak sarokkal tiporták be a lyukakat a mun
kások, míg később júliusban szálvasakkal tömet
tük be, mégis félreismerhetetlen különbség van a 
szénkénegezett és a nem szénkénegezett szőlő 
között, úgy hogy kapásaim, kiknek kevés szőlő
jük van, ha társulás útján is, hajlandóknak nyi
latkoztak próbát tenni a szénkéneggel." 1891 
őszén már azt írhatta, hogy a filoxéra elleni szén-
kénegezés egyre terjed, általánossá válva Mo-
noszló szőlőhegyein. Balatonhenyén is terjedt a 
szénkénegezés, Raksányi Károly református lel
kész volt ebben is a hangadó, irányító, vezér
egyéniség. „Néhányan szénkénegezünk s mi tart
juk a jól megfogyott napszámososztályt, kiknek 
egy jelentékeny része Kecskemétre költözött 
vinczellérnek . . . " — írja 1893-ban. Köveskálon 
is fellendült a szénkénegezés, 1898-ra 180 kh sző
lőt telepítettek európai vesszőkből, amelyeket 
mind szénkénegezni kellett.56 

A szénkénegezés olcsónak számított az olt
ványkészítéshez képest. Ez a módszer a hazai 
sima vesszőt ledugva, nem jelentett olyan nagy 
költséget, mint a szőlő telepítése, az oltvány
vásárlással, szállítással, esetleg forgatással és 
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gödörbe telepítéssel. A szénkénegezéssel ugyanis 
még elodázhatták a szőlő kivágását és oltvány 
telepítését. A köveskáli nagygazda, Balogh szőlő
jét 8000 D-ölön a filoxéra meglepte, és egy akó 
bora termett csak. Szénkénegezéssel előbb egy 
hektoliterre, majd öt hektoli terre tudta feljaví
tani a termést. A szénkénegezéses gyérítést na
gyobb szőlőkben is eredményesen használták. 
Szentimrepusztán (Szentbékkálla és Mindszent-
kálla között) például a hónapos munkások is szén-
kénegzőkkel kénegezték a szőlőket a dombolda
lon. A szénkénegzéssel azonban csak azok a sző
lők maradtak szépek, amelyek laza homoktalajfol
tokon álltak, így például a henyei temetői, harkai 
szőlők, a kővágóörsi Berekben levő szőlők, a 
köveskáli mezőmáli szőlők. A kisebb szőlőbirto
kosok keveset tudtak a filoxéráról, csak azért 
szénkénegezték, hogy a szőlő levele le ne hull
jon, ne sárguljon, ugyanis csak a külső tünete
ket látták. Az első világháború idején, szénké-
neghiány miatt, a legtöbb szénkéneggel fenntar
tott szőlő sorsa megpecsételődött. így pusztultak 
ki az ecséri szőlőhegy régi, öreg, nagy tőkéi is 
Kővágóörsön. A területet azután lucernával ve
tették be, majd oltványszőlővel újratelepítették. 

A szénkénegezés gyakorlati kivitelezését segí
tették az állami vincellériskolák mellett működő 
gyérítő munkavezetők, akiket a szőlőbirtokosok 
is igénybe vehettek. Ebben az esetben a vincel
lériskola igazgatóságához vagy a területi szőlé
szeti, borászati felügyelőhöz kellett kéréssel for
dulni. A gyérítő munkavezetők mérsékelt napi
bérért, a teljes napi ellátás és útiköltség térítése 
fejében segítettek a szőlőbirtokosoknak.^7 Ked
vező lehetőség volt ez, főleg a szénkénegezés 
első korszakában, mert csak a szakkönyvekből 
nem lehetett olyan jól és biztosan hozzákezdeni 
a gyérítéshez. Dunántúlon az ekkor még egyetlen 
vincellériskola, a tapolcai látta el a kerületi sző
lészeti-borászati felügyelőség feladatát is. A vin
cellériskola hallgatói rendszeresen segítettek a 
gyakorlati munkákban a környék szőlősgazdái
nak, akik az igazgatósághoz fordulva kérhették a 
segítségét. 1894-ben pl. Révfülöpön, Köveskálon, 
Monoszlón szénkénegezték, de fásoltásban, zöld
oltásban, permetezésben is segítséget nyújtot
tak.58 A Káli-medencében mindig tavasszal, 
március—április hónapokban, a fakadás előtt 
szénkénegezték. Szénkéneg-fecskendező gépe 
nem volt mindenkinek, a módosabb gazdáktól 
kérték kölcsön a szegényebbek. Szentbékkállán 
Vajay Istvánéknak például két darab szénkéne-
gezője volt, amelyet ledolgozás fejében adtak 
kölcsön. Vajay nem saját maga dolgozott a gé
pen, hanem két felfogadott állandó szénkénegező 
embere volt, Budai János és Oláh János. 

A szakirodalom évente egyszer, ősszel szüret 
után, vagy tavasszal a szőlő fakadása előtt java
solta a szénkénegezést. Ha nyirkos, kötött, nehe
zen száradó talajban kellett gyéríteni, akkor nyá
ron, a szőlővirágzás és -érés közti időszakban is 
lehetett még. Esős időben és sáros talajon nem 
szabadott szénkénegezni. Az erősen kiszáradt, 
felcserepesedett talajon sem ajánlották, mert a 
gáz hamar elillant, mielőtt a filoxérra gyökér
lakó alakját megritkította volna.59 



A szénkénegezö napszámosok gondoskodtak a 
gépek tisztán tartásáról, munka utáni rendbe
tételéről. Ez ugyancsak a szakirodalmi leírások
ban megkövetelt napi teendő volt. Gondos ki
mosás után a szerkezet bőrös részeit vazelinnal, 
glicerinnel kellett megkenni, olajjal vagy ke
nőccsel nem lehetett.60 

A szénkénegezés összetett munka volt. A sző
lőföld szélére lerakott vashordókban állt a szén-
kéneg, amelyet kiszivattyúztak kannákba és a 
nyakas kannákon keresztül tölcsérrel öntötték 
bele a gépbe. Az üveghengerű szénkénegezők-
nél ez egyszerű volt, mert lehetett látni, hogy 
mennyi van benne és a túladagolást így elkerül
ték. A szénkénadag megállapítására és mennyi
ségére ma már nem emlékeznek a Káli-meden
cében, csak arra, hogy általában a fogantyú köz
ti dugattyúnak 1-2-szeri lenyomása elég volt. 
A napszámosok természetesen nem is emlékez
hettek, hiszen ők csak azt a feladatot kapták a 
vincellértől, hogy egyszer, kétszer vagy három
szor nyomják le a dugattyút. Az ezzel kijutta
tott szénkéneg mennyisége, a szakirodalomban 
szereplő gyérítő adagnak felelt meg.61 Ezt az 
adagot Magyarországon sokallották, sőt Francia
országban is kevesebbet adagoltak.62 A napszá
mosok a kifecskendezett mennyiséget a dugattyú 
gyengébb lenyomásával is szabályozták, mert 
így kevesebb szénkéneg jutott a talajba. A Káli
medencében megfigyelték, hogy a szénkénege-
zett szőlőket rendszeresen trágyázni kellett és a 
szénkénegezés után a szőlő egy kicsit vissza
esett a fejlődésben. A korabeli szakirodalom is 
ajánlotta a háromévenkénti megfelelő trágyázást 
a szénkéneggel gyérített szőlőkben.6 ' A Káli
medencében alkalmazták mind a sorközi, mind 
a sorban tőkék közti és a tőkék egyik vagy 
másik oldali szénkénegezésének módszerét. A 
korabeli szakirodalom több lehetőséget dolgo
zott ki, azonban a karó nélküli 50-60 cm sor
es tőtávolságú, régi, öreg, ágas-bogas, bújtások-
kal teletűzdelt szőlőkben nehéz — szinte lehetet
len volt — megvalósítani a szakkönyvek lap
jain mértani pontossággal megrajzolt injektálási 
módszereket, a tökékhez, a sorokhoz viszonyít
va. A sűrű, összeérő szőlőkben — a vissza
emlékezések szerint — a szénkénegezőkkel alig 
tudtak dolgozni, hiszen a tőkék között még ha
ladni is nehéz volt. A szénkénegezö-napszám 
ezért, a visszaemlékezések szerint, mindig a fo
lyó áron megállapított, jó kereseti lehetőséget 
jelentett. A korabeli szakirodalom azonban is
merte a magyarországi szőlőhegyek állapotát, 
ezért javasolta, hogy a sor- és tőtávolság nél
küli szőlők szénkénegezésénél körülbelül 70 cen
timéterenként kell leszúrni a fecskendőt, amely 
— a könyv gyakorlatias megfogalmazása sze
rint — körülbelül két parasztcsizma-távolság 
volt.64 

A szénkénegezők után napszámos fiatalok, a 
tömőfiúk vagy tömőlányok igyekeztek a szén
kénegezö gép hegye által nyitott rést a tömőfá
val lezárni, hogy a gázosodó szénkéneg el ne 
illanjon a földből, ahogy Kővágóörsön mond
ták, vagy tartották, ne jöjjön ki az erő. A szén
kénegezés azonban nem győzte le végleg a fi-

21. ábra. Oltódugóvágó gép és dugófogó drótozáshoz a 
dugós oltásnál. BL. 1891. 31 után 
Abb. 21. Pelz-Korken zur Hackmaschine. Nach BL. 
1891. 31. 

loxérát, leküzdése az amerikai alany fajták tér
hódításának köszönhető. 

AZ AMERIKAI ALANY-
ÉS A DIREKT TERMŐ SZŐLŐFAJTÁK 

Az amerikai szőlőfajtákra Laliman szőlőbirto
kos figyelt fel először 1868-ban, amikor a Bor
deaux melletti szölőbirtokán észrevette, hogy a 
filoxérával fertőzött szőlőjében milyen szépen 
fejlődnek, látszólag károsodás nélkül ezek a faj
ták. Tapasztalatairól a francia mezőgazdák 
beaune-i kongresszusán számolt be. Vizsgálatai 
során a filoxéra-ellenállóképességet húsz egy
ségben állapította meg. Ezek alapján a Ru-
pestris du Lot 19,5, a Ripara gloire de Mont
pellier 19, az Othello 6 és a legtöbb eurázsiai 
fajta nulla ellenálló képességgel rendelkezett. 
Előadása után hozatták be Franciaországba 1873-
ban a Riparia souvaget, majd még nagyobb 
mennyiségben újabb szállítmányt 1878-ban.65 
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22. ábra. Dugós oltványok. BL. 1891. 32. után 
Abb. 22. Pfreise mit Korken. Nach BL. 1891. 32. 
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Franciaországban ezután az amerikai szőlőfajták 
alanyként való felhasználása — oltványok ré
szére — a legelterjedtebb módszer lett. Míg 
1879-ben 5830 ha-on, 1888-ban 214 627 ha-on, 
1898-ban már 888 098 ha-on használtak oltvány
szőlő alanyául amerikai fajtát. Ugyanekkor a 
szénkéneggel gyérített és a vízzel elárasztott sző
lők együttes területe csak a tizede, mintegy 
85 967 ha volt.66 Az amerikai szőlőfajták sikeres 
felhasználása mind a kutatást, mind a hibridi
zációs fajta-előállítást újabb célok és sikerek el
érésére serkentette. 1887-ben Bécstől délre, 
Gumpoldskirchen nagy hírű szőlőhegyeiben már 
vizsgálták a Riparia portalis és a Solonis alany
fajtákat.b7 Az amerikai szőlők telepítésében elöl 
járt a Dunántúl is, különösen a történeti borvi
dékeken, ahol az ország összes amerikai szőlő
telepítésének 34,58 százalékát találjuk a XIX. 
század végén. Különösen Baranya, Fejér, Tolna 
és Zala megyék tűntek ki.1'8 A nagy amerikai 
alanytelepek telepítési kedve ellenére a XX. szá
zad elejéig nem tudtak megfelelő mésztűrő 
alanyfajtát javasolni a meszes talajú magyar
országi szőlőhegyekre. Elsősorban Baranya, Tol
na, Zala, Győr megyékben, valamint a Budai
hegyvidék szőlőihez, de Nyitra és Erdély ilyen 
talajú szőlőhegyeire sem.w A Riparia portalis, 
amely 1878-tól mint nagy reménységű alany
fajta tűnt fel, az alacsony mésztűrő képessége 
miatt nem vált be ezeken a talajokon. A Káli
medencében is megfigyelték, hogy egyes talajo
kon szebben díszlettek a szőlők, így például Kö-
veskálon a Tó/és-dűlőben a Montikula alany vált 
be legjobban, Kövágóörsön a Csász/a-hegyen а 
Riparia portalis és a Montikula alany is jónak 
bizonyul t / 0 A szőlőterületek talajadottságait 
Richter Ferenc, franciaországi nagy hírű szak
ember, szőlőoltótelep-tulajdonos és kereskedő 
vizsgálta, amikor 1892 nyarán Engelbrecht Ká
roly kíséretében megtekintette a dunántúli bor
vidékek egy csoportját. Tetszésüket leginkább a 
köveskáli és kővágóörsi hegyektől Badacsony 
felé elterülő ,,nagyobbrészt mély rétegű nyir
kos agyag, néhol vörös agyagtalaj . . ." nyerte 
meg. Ez a talaj ugyanis a Riparia portalis alany
nak kitűnően megfelelt. 1893-ban már a kővágó
örsi és fülöpi hegyeken Riparia és Solonis 
alanyra oltott és aládöntött Zöld és Fehér sző
lőt, Juhfark, Cserbajor, Olaszrizling, Mézesfe
hér, Nagyburgundi és Oportó fajtákat írtak ösz-
sze. 1894 tavaszán a Balaton-melléken tanul
mányúton levő felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyam hallgatói „calciméterrel" határozták 
meg a révfülöpi oltványiskola, Czuppon Sándor 
kővágóörsi ev. lelkész szőlőtelepének és Herczeg 
Mihály szőlőterületének talajmészfokát.7 ' A kö
vetkező amerikai alanyfajtákat használták a Ká
li-medencében: Riparia portalis, amit többen 
csak portálisznak hívtak. Megfigyelték, hogy 
trágyázott földet igényelt, elég élhetetlen volt, 
viszont jó minőségű és nemes alany faj ta. Ugyan
akkor rossz mésztűrő képességűnek tartották, 
ami szakszerű megfogalmazásban a szakirodalom 
véleményével is egyezett. 

Az Aramon az agyagos földet szerette, a szent-
békkállai Bácsi-hegyen egy alanytelepet is léte-

23. ábra. Dugós oltás parafa dugói, az egykori Hoff
mann borcenzár (+ 1910) padlásáról. Mindszentkálla 
Abb. 23. Pelzung mit Korkpfropfen, vom Dachboden des 
ehemaligen Hoffmann (+ 1910). Mindszentkálla 



sítettek Aramonból. Egyöntetű vélemény volt, 
hogy jó ez az alanyfajta ezen a vidéken. 

A Rupestris du Lot alanyfajtát a Káli-meden
ce községeiben Montikula, Mantikula néven hív
ták az országos szokásnak megfelelően. A leg* 
jobban bevált alanyfajta volt, még az országút 
porában is megélt — mondották Balatonhenyé-
ben. Szentbékkállán a késői érését hangsúlyoz
ták és azt, hogy a zöldoltás nem megfelelő mi
nőségű rajta. 

A Mourvedre-t , Murveder, Murvinder néven 
ismerik, különösebb észrevétel és minősítés nél
kül. Valószínű ez a fajta kevésbé terjedt el. Már 
a korabeli szakirodalom megállapította, hogy a 
ráoltott nemes fajta minőségét kedvezőtlenül 
befolyásolta. 

A Berlandieri, Berlandi néven ismert fajtát 
Szentbékkállán úgy vették észre, hogy az ottani 
talajokon jól bevált. 

A Solonis Balatonhenyében Szoloni néven is
mert, Szentbékkállán nem használták. Emellett a 
XX. század elejétől Villányból Teleki alanyokat 
is hozattak a jól gazdálkodók. Ezek az alany
fajták mésztűrőbbek voltak és gondos nemesí-
tési munka eredményeként az alanyfajták több 
jó tulajdonságát hordozták. 

A Földművelésügyi Minisztérium már 1886-
ban nyomtatott körlevelet bocsátott ki „ameri
kai szőlővesszők eladása" tárgyában. Azonban 
ezeket a vesszőket csak olyan községekbe lehe
tett szállítani, ahol a filoxéra már fellépett. A 
minisztériumtól kapott gyökeres és sima vesz-
szőket Kővágóörs 1889-ben, Monoszló 1891-ben, 
amelyekből amerikai anyatelepet létesítettek.72 

Ugyanakkor a minisztérium elrendelte azt is, 
hogy 50 forint előleg beküldése mellett 2000 
db Riparia portalis alanyvesszőt küldenek a meg
rendelőnek, hogy ezzel is az oltványtelepítést 
segítsék elő. A szentbékkállai római katolikus 
plébános história domusbeli feljegyzései szerint 
1896. május 1-én amerikai szőlővesszőért 6 Ft-
tot; 1897. január 18-án szőlővesszőre foglaló 2 Ft-
tot; 1898. március 26-án 500 db gyökeres ripariá-
ért 11 Ft 25 kr; 1899. március 16-án 2000 db 
szőlővesszőért 18 Ft 10 kr-t fizetett. 

Az alanyfajták szétosztása és eljuttatása a 
termesztőhöz később is fontos, központi feladat 
maradt, hiszen az oltványárusítás kezdetben ne
hézkesen ment, a termesztők bizalmatlanok vol
tak, az alanytelepítés és a saját oltás, oltatás 
olcsóbb volt, mint a kész oltvány vásárlása. A 
Mátra mellékéről, gyöngyösi, abasári vándor
kereskedők árusítottak oltványokat. Az a hír 
terjedt el, hogy ezek rosszabb minőségűek és 
az árusok becsapják a vásárlókat, ezért nem 
vettek tőlük. Tapolcán 1893-ban a Szt. György
hegy aljában állami szőlőtelepet létesítettek, 
hogy alanyvesszőkkel és ol tványokkal lássa el 
a kipusztult területek birtokait. A 44 kh nagy
ságú területet a tapolcai plébániából vette bér
be 20 évre az állam. 14 kh-t 70 cm mélyen 
megforgatva betelepítettek, 21 kh-t pedig ameri
kai alanytermelő anyatelepnek rendeztek be. 8 
kh-t Rupestris du Lot, 7 kh-t Solonis és 6 kh-t 
Riparia portalis alanyfajtákkal telepítettek be. 
A megnövekedett igények és kereskedői csa-
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K a s z i r e r é s R o b i c e k 

Budapest, VII., Nefelejts-ntoza 15. %%• 
Árjegyzék ingjei és bementre. 

Czinkupakokból nagy raktár. 

24. ábra. Parafadugó-hirdetés oltáshoz. Köztelek, 1898. 
274. után 
Abb. 24. Korken-Verkündigung zum Pelzen. Nach Köz
telek 1898. 274. 

25. ábra. Parafadugó-hirdetés oltáshoz. BL. 1899. 44. után 
Abb. 25. Korken-Verkündigung zum Pelzen. Nach BL. 
1899. 44. 

lások miatt kellett Tapolcán telepíteni ezt a sző
lőtelepet. A nem megfelelő alanyfajták forga
lomba hozatalát, Taussig (Teleki) Zsigmond is 
elítélte. Mint lelkiismeretes anyatelep-tulajdo
nos, kereskedő és nemesítő megbélyegezte a 
gyors meggazdagodásra vágyó kereskedőket, 
akik a nép amerikai alany fajtákba vetett hitét 
elrontják. Az anyatelep-tulajdonosok pedig nem 
kezelik rendesen, nem várják meg a vessző be-
érését, nem hoznak létre fajtatiszta állományt. 
Ezért javasolta, hogy az alanyszőlő-kereskedők 
készleteit a kerületi szőlészeti-borászati felügye-

747 



lök vizsgálják át. Mindez azért is fontos lenne, 
mert 1895-ben az alany vesszők árát 50% -kai 
mérsékelték, ez pedig Teleki szerint minőség
romlást eredményez.7 

1908. április 23-án kelt levelében Gyenis Kor
nélia köveskáli lakos levélben kérte a minisztert, 
hogy részére 20 000 darab Riparia portalis sima 
vesszőt az állami telepek egyikéről adasson, 
mivel a tapolcai vincellérképző elutasította ké
rését. Mint írta — árva létére —, 800 D-öl 
filoxérapusztította szőlőjét részletekben, fokoza
tosan akarta betelepíteni, az oltványokat saját 
maga készíttetné. A tapolcai vesszőkereskedők
től pedig nem tudta megvenni azokat, magas 
áruk miatt. A levélben utalt a filoxérasújtot-
ta kisgazdák kiszolgáltatottságára ,,. . . A kis
birtokos pusztulását jelenti, holott éppen azok 
megmentése képezi nagyméltóságú miniszter Úr 
nemes szívének feladatát." Vagy: , ,Nagymél tó
ságú) M(iniszter) Urat úgy ismerjük M(agyar)-
ország polgárai, hogy nemes szívesek . . . " Gye
nis Kornélia esengő kérésének meg is lett az 
eredménye, mert 1908. április 6-án a tarcali 
vincellériskola igazgatója értesítette, hogy után
vétellel 10 000 darab első osztályú Riparia por
talis simavesszőt tíz csomagban mintegy 120 ko
rona értékben a miniszter 31 747 sz. rendelete 
alapján elküldte Köveskálra. A küldeményt áp
rilis 11-én Tapolcán át is vette a címzett. 

Alanyfajtákat Villányból Teleki Zsigmond te
lepéről hozattak. Elsősorban Berlandieri x Ri
paria Teleki 8 B, 5 A, (5 BB) és 5 С alany
fajtákat. Teleki 1897 és 1902 között 40 000, általa 
kitermesztett magoncból szelektálta ki a legjobb 
tulajdonságú egyedeket. A magokat Dél-Francia
országból, Resséquier-től, Alényából hozatta. 
Hosszú kísérletezés után majd egy évtized el
teltével sikerült olyan egyedeket találnia, ame
lyek a nagy hírű alany fajtáit adták. 1906-ban 
ültette ki Pécsett az első Berlandieri x Riparia 
Teleki 8 В alanytelepet. Mésztűrő, jó növeke
désű, nagy hírű alanyfajtái nemcsak a Monar
chia területén terjedtek el, hanem Németország
ba, Svájcba, Olaszországba, Luxemburgba, Bul
gáriába, Kisázsiába, Dél-Amerikába, Dél-Afri
kába, Oroszország-Szovjetunióba, Kínába is el
jutottak és ismertek lettek.74 Emellett Nagykani
zsáról. Lovasról, Balatonfüredről Gyenis Gábor
tól hozattak alanyokat, de a köveskáli húsvéti 
vásáron is beszerezhették az alanyvesszöket. 

A módosabb és jobban gazdálkodók igyekez
tek amerikai alanytelepet létrehozni részben a 
saját céljaikra, részben eladásra. Balatonhenye 
filoxérazárlat alá kerülése után nem sokkal már 
a szaklapokat járató és azt forgató Madárék vad
telepet létesítettek. Köveskálon Lamperték alakí
tottak ki 100 D-ölnyi alanytelepet, és emellett 
egy tiszta Othello-táblát is létrehoztak. Később 
már minden gazda igyekezett saját kis alany
teleppel rendelkezni. 1920-ig a Riparia portalist 
telepítették előszeretettel, később hegyesdi Tóth 
Lajostól Aramon és Berlandieri fajtákat is vásá
roltak telepítésre. Szentbékkállán például István-
dyék egy 200 D-öles vadtelepet létesítettek, egy 
külön vágóban. Igaz, hogy sok munka volt vele, 
minden hónaljhajtást ki kellett csipegetni, ősz

szel 50 cm hosszúra feldarabolni, ennek ellenére 
megérte a fáradozást, mert a vad vesszők ára 
ebben a konjunkturális időben kedvezőbb volt, 
mint a boré. A vad vesszőkért búzát lehetett 
venni, egy-egy szál oltás ára, ha megeredt, egy-
egy liter bor volt. Istvándyék a saját pincéjük
nél oltottak, felismerve a szükséget és a lehető
séget más gazdákhoz hasonlóan. Szentbékkállán 
a grófi ház (dézsmapince) mögött volt egy nagy 
vadtelep. Kövágóörsön ózv. Sághváry Elekné a 
20 kh-nyi szőlejében a kipusztuló régi töveket 
ol tványokkal váltotta fel. 1893-ban alanytermelő 
anyatelepet is létesített 500—500 D-ölön 150 x 150 
cm sor- és tőketávolsággal, magas karókkal. 
1894-ben már 22 150 db első osztályú, oltásra 
alkalmas vessző termett, a kövágóörsi evangé
likus egyház alanytermelő anyatelepén. Ebből 
10 000 db-ot beoltattak, 12 150 db-ot pedig ár
verésen eladtak. 

Kövágóörsön 1890-ben telepítették a községi 
amerikai anyatelepet, tehát a filoxéra fellépése 
kezdetén. Az eltelepítendő vesszőket az államtól 
kapták. A megforgatott talajú 3 kh nagyságú 
községi anyatelep vesszőit a íiloxérasújtotta bir
tokosok és a szegényebbek kedvezményesen 
vagy ingyen kap ták / 5 A kis családi anyatelepek, 
a községi anyatelepek — a tapolcai állami telep 
mellett — hozzájárultak a jobb ellátáshoz. 

Az alanytelepek létrehozásával megszűnt az a 
korábbi áldatlan állapot, hogy egymástól lopdos-
ták a vesszőket csizmaszárban. Az alanytelepi 
munkákat a nagyobb gazdák a szakirodalomból, 
a napszámosok pedig a vincellérektől és egymás
tól tanulták el. A legtöbb, pár négyszögöl nagy
ságú amerikai alanytelepen még támaszrendszer 
sem volt, csak a földön futott az alanyvesszö, a 
kopaszra metszett tőkéről, ö t -ha t vesszőt hagy
tak meg a fattyazásnál, a többit 15 cm-es vessző
nagyságnál kitördelték. Az öt-nyolc méter hosz-
szúságra megnövő vesszőket a szomszéd karók
hoz kötötték fel. Évközi munka a hónalj hajtások 
kibimbózása, pucolása volt, míg a hajtás meg 
nem keményedett . Ősszel a vesszőket feldara
bolták, a méret az alkar hossza volt könyékig, 
majd pedig puslikba, csomókba kötötték 200 
darabonként, zsúppal vagy iszalaggal átkötve. 
Homokba állították fagymentes helyen, és így 
került később az oltók elé. A fentebb leírtak a 
korabeli szakirodalomnak feleltek meg. 

A Káli-medencében a XX. század elején ter
jedtek el a direkt termő fajták. Ezeket az ame
rikai és a kelet-ázsiai szőlőfajok keresztezésé
vel állították elő. Viszonylagos ellenálló képessé
gük miatt, a rosszabb minőségük ellenére is 
gyorsan elterjedtek az igénytelen termesztők ke
zén. Már a nagy hírű villányi Teleki -telep is a 
korszerű szemléletet tükrözte azzal, hogy a káros 
direkt termők ellen harcolt. ,,A direkttermők, 
illetve a termő hybridek tekintetében az az állás
pontunk, hogy a régi direkttermők: Noah, Elvira, 
Jaques, Othello stb. telepítését tüzzel-vassal meg 
kell akadályozni." — írták.76 A Noah, amit noha, 
novának neveztek, köténybe, tepsibe szedték, 
annyira potyogott a bogyója. Annak ellenére, 
hogy bujkáltak a tüke alatt szüretben, mégis 
termesztették a jó bora miatt. Az igényesebb 

748 



borivók azonban erős méregbornak, csúnyabor
nak tartották, amitől megkótyagosodott az em
ber. Ugyancsak kerülték a kocsmárosok a nohás 
borosgazdákat, mert csak a többszöri fejtés után 
tudtak rajta túladni, de akkor is nehezen. Szent-
békkállán Vajay István például fehér Othellóként 
kapta, és ebben a tudatban is telepítette el. Az 
Othelló szőlő is nagyon elterjedt volt, mert étke
zésre és bornak is felhasználhatták. Színanyagai 
miatt borfestésre is alkalmazták, sőt Szentbék-
kállán egyes gazdák Oporto és Burgundi oltvány
szőlőkhöz is hozzáadták. Köveskállán a vér
szegények jó italának tartották az Othello bort. 
Emellett termesztették még az Izabellát — 
amelynek fürtjeit eltarthatósága miatt kedvel
ték —, a Delware-t delavári néven és az Elvirát. 

Oltások, oltványok és oltók 

Az oltás és az oltványok előállításának, keze
lésének megismerése nem volt egyszerű feladat, 
mert országosan a korabeli propaganda sem volt 
egységes. Az oltványkészítés nehézsége eleinte 
akadályozta az oltványok telepítését. 1897-ben 
keserűen állapították meg „Minthogy azonban az 
oltványok készítése körüli eljárásokban, vala
mint azok ápolásában az kellő járatossággal bor
termelőink nem bírtak, — sem a telepítéshez 
igényelt jó minőségű és kellő mennyiségi vessző
anyaghoz nem jutottak, az oltványokkal való 
telepítés nem történhet egy megfelelő rendszer 
alapján".77 Mindemellett az uradalmaknak, a na
gyobb gazdáknak és a helyi lelkészeknek, taní
tóknak az első oltványtelepítésekben is példa
mutató szerepük volt. Az aggastyán szentbék-
kállai plébános ekkor írta a következőket: „Noha 
pedig most, midőn e sorokat írom, immár életem 
végén vagyok — 77 éves és 52 éves pap — e 
mellett igen elgyengült s beteges, mégis hogy 
utódomnak — akár hálás lesz, akár háládatlan — 
teremjen egyelőre, s legalább annyi bora, a 
mennyi a házhoz elég, egy darabot megforgathat
tam újra, és amerikai alanyra oltott vesszővel, 
mellyet az állam adott, beültettettem. Ha így 
folytatja, utódom néhány év múlva szüretelhet 
ismét 200 akót."78 Ugyancsak oltványt telepítet
tek 1900 és 1902 körül a Veszprémi püspökség 
Szentimremajorjában, amit Takács Gyula nagy
bérlő bérelt. Ezek a telepítések már karózottak, 
nagyobb sor- és tőtávolságúak lettek. Kereki-
pusztán, Kővágóörsön 130 X 130 cm-es sor- és 
lőtávolságra telepítettek oltványszőlőket.79 En
gelbrecht Károly szőlészeti-borászati főfelügyelő 
szervezésében és irányítása mellett 1894-ben 
megalakult a Kővágóörs-íülöphegyi Szölőújító 
Társaság, amely 80 000 db oltványt készített és 
iskolázott el, 40 000 Olaszrizlinget, 5000 Opor-
tót, 5000 Zöldszőlőt, 5000 Szlankamenkát, 5000 
Juhfarkot, 5000 Muskotályt, 5000 Chasselast, 
5000 Kövidinkát, 5000 Mézesfehéret. A szegé
nyebb szőlősgazdák, napszámosok részére 20 000-
Riparia selecta simavesszöt osztottak ki, amelyet 
a társulat munkavezetője irányításával oltottak 
be. A 3 napos tanfolyamon 120-an tanulták a 
fás oltást. A társaságnak különálló oltványké

szítő helyisége volt, felszerelve a nagy mennyi
ségű metszlapvágáshoz í?ic/i/er-féle oltóhüvelyek
kel. A korabeli látogatók meg is állapíthatták, 
hogy: ,,Komoly munka folyik itt! megbirkóz
hatunk a filloxerával, csak akarni kell ." 

Még ebben az évben, 1894-ben Richter Ferenc 
a francia szőlészeti szakértő felkereste a Társa
ságot Révfülöpön, és elégedetten szemlélte meg 
a 90 000 oltást és a szőlőtelepet.80 

Egy évvel később, 1895-ben már Köveskálon 
alakult meg 10 szőlőbirtokos összefogásával a 
szőlőoltvány-szövetkezet. A szövetkezet a tagok 
szükségletén felül termelt ol tványokat önkölt
ségi áron adta el. A szövetkezet állandó állású 
szakértőt tartott. 1895-ben 72 000 oltásból 34 000 
db forradt össze és eredt meg, 1896-ban már 
150 000 db oltás elkészítését tervezték. A nagy
mértékű oltónapszám felhasználásával „tekin
télyes" keresethez juttatták a szegény szőlő
munkásokat. 1897—1898-ban fás oltási tanfolya
mot is szerveztek fiataloknak. A tanfolyamokon 
14. életévüket betöltött emberek vehettek részt. 
1897-ben már 38-an megtanultak oltani.81 Ezek a 
kezdeményezések a kapitalista keretek között, 
a konjunkturális lehetőségek felismerése mellett 
sok munkát adtak az elszegényedett napszámo
soknak, akik csak a szőlőből éltek. Ugyanakkor 
olyan foglalkozást, keresetet biztosítottak ezek
nek az embereknek, ami a viszonylagos köny-
nyebb életet jelentette a filoxéra fergeteges pusz
títása után. A jó példák tovább terjedtek, például 
Vajay István kocsmáros már 1905-ben Szentbék-
kállán oltatott. Az oltványokat később már az 
ügyes kezű oltó gazdáktól is megvásárolhatták a 
helybeliek. Elsősorban a szentbékkállai áldozói 
és a köveskáli húsvéti vásáron vásároltak olt
ványszőlőt a telepíttetők. Szentbékkállán a kato
likus templom mögötti térségben, a mostani Bir-
ftás-présház előtti területen állt a vásár. Az itteni 
híd mellett árulták az oltványokat. A környék
ről kötéllel átkötött vesszőket hoztak. Lehetett 
vesszőt árulni és vásárolni Tapolcán a piacon, a 
vincellériskola telepén, valamint Kővágóörsön 
is.82 Sokan helyben oltattak, a szentbékkállai 
plébános 1897. május 18-án ,,ojtási napszámok" 
címén 26 Ft 33 kr-t, 1898. március 17-én 260 da
rab oltványért 23 Ft 40 kr-t fizetett ki. A Káli
medencében Szentbékkálla, Balatonhenye, Kő
vágóörs és Köveskál helyi oltóközpontnak számí
tott, elsősorban az oltó nagygazdák és az ügyes 
kezű napszámosok révén. Jakabfáról, Balaton-
csicsóról is jöttek a jó hírű ol tványokért . Meg
bízhatónak tartották a helybeli oltványokat, 
amelyek kiszorították a piacról a kevésbé meg
bízhatónak tartott abasáriakat. Aki ennek elle
nére is abasárit akart venni, az helyben rendelte 
meg, a nagy piacra termelő, katalógusban, önálló 
árjegyzékekben hirdető Gyöngyös környéki olt
ványiskolákból.8 3 

A Káli-medencében ismerték és alkalmazták a 
zöldoltást, a törzsoltást, a rafiás sározott angol 
nyelves oltást, a dugós oltást és a mohás oltásnak 
nevezett hajtatott oltvány-előállítást — ami vég
eredményben gyökereztetési célt szolgált. 

Kezdetben a zöldoltást biztosabbnak tartották, 
mint az angol nyelves párosítást. Ez a bizalmat-
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26. ábra. Kilátás a szentbékkállai Veléte-hegyröl a ró
mai kat. templom előtt az egykori dézsmapincére, ami a 
legnagyobb oltóhely volt (grófi pince) 
Abb. 26. Aussicht vom Veléte-Berg bei Szentbékkálla. 
Vor der römisch-katholischen Kirche der ehemalige Ze-
hent-Keller. Da war der grösste Pelzort. (Keller des 
Grafen) 

27. ábra. Oltványhirdetés 1895-ben. BL. 1895. 578. után 
Abb. 27. Pfropfreis-Verkündigung im Jahre 1895. Nach 
BL. 1895. 578. 

28. ábra. Tapolcai oltóház az oltási renddel 1894-ben. 
BL. 1894. 288. után; ny: angolnyelv-vágó és -összeillesz
tő; k: kötözők. A: amerikai vad alany előkészítése; E: 
európai nemes vessző előkészítése; S: oltások sározása; 
O: oltványtárolás 
Abb. 28. Das Pelzhaus in Tapolca mit dem Pelz-Orden 
1894. Nach BL. 1894. 288. ny: englische Sprache, 
Schneiden, Zusammenpassen, k: Binder, A: Vorbereitung 
einer amerikanischen Wildrebe, B: Vorbereitung einer 
europäischen Edelrebe; C: Kotige Pfropfreiser; O: 
Lagerung der Pfropfreiser 

lanság érthető is volt, hiszen a zöldoltást Bara
nyában már több évszázada eredményesen alkal
mazták, a XIX. századi szőlészeti szakirodalom is 
többször foglalkozott vele, rajzos mellékletekben 
ismertették ezt az oltási módot.84 Még 1890-ben is 
azt írták: ,, . . . Nagy perczent veszteséggel járó 
és szakférfiak állítása szerint nem is állandó an-
golnyelves párosítással ojtotta azt be".8S Kővágó
örs ev. lelkésze is arról számolt be a Borászati 
Lapok oldalain, hogy a zöldoltások 80% -ban 
megeredtek 1898-ban, míg a fás oltások csak 
30% -ban. Zöldoltás készítésében a tapolcai vin
cellérképző hallgatói is segédkeztek, 1891-ben 
pl. 14 000 db-ot készítettek Kővágóörs községi 
anyatelepén.8l> A szentbékkállai plébános 40 kr-t 
fizetett 1900. július 28-án 20 db zöldoltásért. A 
zöldoltás ideje május vége, vagy Péter-Pál hete 
volt. Az eltelepített vad alanyok vesszőit hasíték-
oltással oltották be, kb. 130 cm magasan, majd 
pamuttal, később rafiával bekötözték, hogy a ne
mes oltócsap ki ne essen és szorosan hozzáforr
jon az alanyhoz. A takarékosabb, szegényebb 
szőlősgazdák maslira kötötték a kötözöanyagot, 
hogy azt kibontva, a következő évben is használ
hassák. Nyár közepén, a szentbékkállai katoliku
sok Sarlós Boldogasszony (július 2.) napján szed
ték le a pamutot. A délelőtti ünnep után délután 
már kisebb munkát is elvégeztek, és erre jól 
megfelelt a zöldoltások kötözésének meglazítása, 
leszedése. A megeredt zöldoltásokat döntötték le, 
így az amerikai alany teljes mértékben a földbe 
került, csak a nemes, eurázsiai fajta maradt a ta
laj felett. 

A törzsoltás nem nagyon terjedt el. Nehézkes, 
fárasztó volt és nem termelékeny munka, annak 
ellenére, hogy már középkori ábrázolásokon is 
szerepelt, tehát régi oltási mód lehetett. Tavasz-
szal a töketörzsbe kellett hasítékoltással a nemes 
csapot úgy elhelyezni, hogy a földön zsákon vagy 
nagykabáton kuporogtak a tőketörzs mellett, il
letve felett. Előnye az volt, hogy már az oltás 
évében számolhattak némi terméssel. 

A sározott rafiás oltás, a dugós és a mohás ol
tásnál az alanyvesszők és a nemes vesszők előké
szítése, valamint az oltás hasonló módon történt. 
Az alanyvesszőket letalpalták, az alsó bimbó-nó-
dusz alatt 1 cm-re elmetszették a vesszőt. A vad 
vessző rügyeit kivakították, kiszemezték, kibim
bózták. A nemes oltócsap vesszőit az oltás előtt 
szedték meg, ha nem volt nagy hó, fagymentes 
napokon. Ezután feldarabolták 8—10 cm hosszú
ságúra. 

Az oltás ideje március-áprilisban volt, ekkor 
ótottak. Az áprilist oltóhónapnak is nevezték. Az 
oltató gazdák megbíztak egy-egy embert, hogy 
járja végig a jó oltókat, toborozzanak oltó nap
számosokat, előkészítő és kisegítő munkásokat. 
Az oltás fontossági sorrendjét jelzi az is, hogy 
Balatonhenyén például nagypénteken mindig ol
tottak, mert ilyenkor más munkáktól ráértek. Az 
angol nyelves párosításnál egy ferde metszlapot 
kellett vágni az alany vesszőn, majd az ugyan
olyan vastag nemes csapon és a két metszlapon 
egy-egy nyelves bevágással érték el, hogy így 
nagyobb sebfelületen és szorosabban ékelődött 
egymásba az alany és a nemes. Bagófejesnek ne-
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vezték azt a rossz oltást, ahol az alanyvessző 
metszlapját a legfelső nóduszhoz túl közel vágták 
meg. Az oltást rafiával átkötötték és agyagos 
pépbe mártották, majd száraz homokba hemper-
gették meg, hogy az esetleg egymáshoz érő oltó
csapok össze ne ragadjanak. Rafiát először az ol
tásoknál használtak az oltóházakban. Az oltvá
nyokat tálcán a pince földjére fektették, ahol ösz-
szegyűjtötték a gyökereztetésig. Az oltványok 
közé, ha egymásra rakták a vesszőket, egy-egy 
karót fektettek, hogy a sározott oltócsapok egy
mást ki ne mozdítsák. Abban az esetben, ha mo-
hás oltást készítettek, nem kötötték és sározták 
be, hanem mohás, később már fűrészporral telt 
faládába fektették rétegesen az oltványokat. 

Az oltást úgy ellenőrizték, hogy egyet-egyet 
suhintottak az oltvánnyal, és ha az oltócsap nem 
esett ki, akkor jó minőségű volt az oltás. Ugyan
csak ellenőrzési módszer volt az, hogy átnéztek 
az oltás metszlapjai között. Ha át lehetett látni, 
akkor nem sikerült az oltás. Sokszor méltatlan
kodtak is a szigorú követelmények miatt. ,,Miért, 
a nagyságos úrnak másodrendű nem is köll?" — 
kérdezték. Gyepellésnek hívták azt a pótlást, 
amikor a vad alany az oltványfejet lenyomta, 
ezért egy-két év múltán zöldoltással ismét be kel
lett oltani. 

A dugós oltás nem terjedt el általánosságban a 
Káli-medencében, mert a dugó, valamint a dugót 
átkötő drót megnövelte az oltvány-előállítási 
költségeket, a drótot a rozsda rágta szét, nem 
vált be. Csakis a módosabb gazdák használták, 
mint például a mindszentkállai Hoíímann borcen-
zár (-j- 1910), aki gráci borkereskedőkkel tartotta 
a kapcsolatot és részükre közvetített a Káli-me
dencéből borokat. A XIX. század végi szakiroda
lom a magyar félbevágott dugók minőségét nem 
tartotta jónak. A külföldi parafa dugókat a vám 
drágította meg, ezért a szőlőoltásnál használt lyu
kas és félbevágott parafa dugó árát a pénzügymi
niszter rendeletileg mérsékelte.87 

Az oltó napszámosok legtöbbet a vincellérek
től, elsősorban a tanult munkáltató vincellérektől 
tanultak és sajátítottak el. Köveskálon Győrtly 
Géza fogadta fel a tapolcai vincellériskolából ki
került Horváth Gábort, akitől nagyon sokat ta
nultak a köveskáli napszámosok az 1900-as évek 
elején. Öii Kálmán ugyancsak iskolázott vincel
lér volt, aki Takács Gyula bérlő szentimrepusztai 
gazdaságában tanította oltani a napszámosokat. 
Lengyel István — aki Hegyestőn volt vincellér a 
Balogh testvéreknél — Szabó Istvántól, a kör

nyék híres oltóemberétől sajátította el a zöldol
tást. Szabó Révfülöpön, Marton Sámuel zsidó bor
kereskedőnél és birtokosnál volt vincellér az 
1920-as években. 

Szentbékkállán a köveskáli szőlősnagygazda, 
Sebestyén Gábor által bérelt úgynevezett gróíi 
házban oltottak sokan, Sebestyén nagy telepíté
seihez, valamint eladásaihoz. Már 1910 előtt 
milliós tételt is elértek az oltók, naponta 100-120 
oltóember is dolgozott itt. Az amerikai alanyokat 
vesszőpucoló gyerekek tisztogatták, akik előbb-
utóbb oltani is megtanultak, és több próbálkozás 
után jelentkeztek ojtani. Ojtókést a vincellérek
től kaptak, Sebestyén Gábor oltást irányító mun
káltató vincellére, Popp Károly félnapi ingyen 
betanulás után, délután már felvette napszámba 
a jelentkezőket. Az oltásnál az volt a fontos, hogy 
egyenlő vastagok legyenek az összeoltandó vesz-
szők. Az oltók már vesszőről ismerték a fajtákat, 
hiszen nagy tömegben oltottak. A tudálekoskodót 
azonban kicsúfolták, megszégyenítették, rábizo
nyították, hogy az a fajta, amit éppen a kezében 
tart nem más, mint az oxlánderi luciter fajta, amit 
természetesen nem ismerhetett. 

Az ügyes kezű oltók naponta 500, sőt előfordult, 
hogy 1000 darabot is be tudtak oltani. Az átlag 300 
db /nap volt, így az oltás még a forgatásnál is jobb 
keresetet jelentett. A jól oltóknak nagy tekinté
lyük volt, nevük a mai napig fennmaradt, minden
ki ismerte és kissé irigyelte is őket. Precíz, könnyű 
munkával tudtak jól keresni. Az oltóembereket az 
előkészítők és az oltóágvágók szolgálták ki. Ök 
kevesebb napszámot kaptak. A jó oltók már saját 
oltókésükkel dolgoztak. A korabeli szaklapokban 
is hirdetett drezdai Kunde-cég oltókéseivel vagy a 
tapolcai Foltányi nevű késes oltókéseivel dolgoz
tak. A pontosan, megbízhatóan dolgozó oltóembe
reket szívesen hívták rendszeresen vissza, sőt 
egymástól igyekeztek ajánlatokkal elcsábítani, 
mivel az oltásra kevés idő állt rendelkezésre. Az 
egykori oltólisták azt bizonyítják, hogy a gazdák 
is ragaszkodtak a jól dolgozókhoz, ezért listáikon 
rendszeresen szerepeltek az azonos oltók nevei. 
Eleinte csak a férfiak oltottak, majd később a nők 
is. 

Gyenis Kornélia köveskáli birtokosnál — való
színű a miniszter utasítására kapott amerikai 
alanyvesszőkből — 1909. április 19. és május 1. kö
zött két hét alatt — naponta 2-5 ember (főleg lá
nyok) 13 381 oltványt készített. Chasselasból 
1410 darabot, Erdei és Piros traminiből 500 dara
bot, Zöldmuskotályból 400 darabot, Piros Chasse-
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las és Muskotályból 300 darabot, Szlankamen-
kából 111 darabot, Szilvaszölőböl és Passatuttiból 
115 darabot, Madleinböl 100 darabot, Mirková-
csiból, Muscat Othonelből 50 darabot, Rizlingből 
7556, Rizlingből ugyancsak 800, Rizlingből 700, 
Rizlingből 1275 darabot, Fehér Chasselas és Tü
dőszőlőből 64 darabot. 1910-ben újabb fajtákat 
oltatott vegyesen Ezeréves Magyarország Emlé
kére, Mirkovácsi, Chasselas, Ezerjó és Muscat 
Othonel fajtákat. 

A kisebb gazdák saját maguk, családjuk segít
ségével oltották le a szükségleteiket. Istvándyék 
Szentbekkállán a saját pincéjüknél oltottak. A 
gyerekek apjuktól tanulták az oltást, így ebben a 
családban az 1920-as években már három férfi 
oltott és a két lány kötötte rafiával az oltásokat. 

A jól oltók híre a község határán kívülre is el
jutott, részben az extraneus birtokosok révén. 
Tomsics Józsefhez Szentbékkállára már Bada
csonyból, Balatoncsicsorol és Jakabfáról is jöttek 
és hívták oltani, tgy kerültek vagy ehhez hasonló 
módon a szentbékkállaiak Balatonfüredre is, az 
ottani püspöki birtokra oltani. A henyeieket, a 
köveskáliakat Budaváriba hívták. Az oltó nap
számosok, akiket más községekbe hívtak át dol
gozni, nemcsak a kialkudott napszámot, hanem az 
ellátást, az ebédet is megkapták. A jó munkához 
kéz, meg szem kellett - - mondogatták az oltók 
saját munkájukról. Kiváló oltóemberek a század
fordulón Kővágóörsön Bárány Dénes, Bárány 
József, Zámbó Kálmán, Zámbó Imre, Lakat Gá
bor. Balatonhenyén is jelentős oltó napszámos
réteg alakult ki, a legjobbak itt Balogh Imre, 
Szegleti Imre, Vincze Sándor, Somody Elek vol
tak. Köveskálán Gyimóti Lajos, Pálfi Sándor, Sza
bó Ferenc és még sokan mások számítottak ki
váló oltóknak. Az oltók, ha kisebb gazdáknak 
dolgoztak, nem napszámban oltottak, hanem a 
ledolgozás kedvező és előnyös oldalát használták 
ki. Balatonhenyén és Kővágóörsön a ledolgozás 
szekérfuvart, fogatmunkát, kaszanyélkészítést, 
iga- és cserénykészítést jelentett, illetve az oltók 
ezeket számították be munkájuk viszonzásául. 
Két-három oltónapszámot tartottak egyenlőnek 
egy fogatmunka viszonzással. A jó hírű, szorgal
mas Káli-medencei oltóemberek révén elsősorban 
Szentbékkálla, Balatonhenye és Köveskál fejlő
dött helyi oltóközponttá. 

Gyökereztetési módok, 
az iskolázás és hajtatás 

Az oltó és az oltás sikerét a meggyökeresedett 
oltvány kiültetése és megeredése után könyvel
hették el. A meggyökeresedés elősegítése is nagy 
figyelmet és sok munkát igényelt. Már a filoxérát 
követő szakirodalom nagy jelentőséget tulaj
donított a szőlőgyökereztető iskolának. Az oltató 
nagygazdák és a kisebb parasztbirtokosok is 
ezekből a könyvekből, folyóiratokból tanulmá
nyozták az iskola elkészítését, a munkáltató vin
cellérek gyakorlati bemutatói mellett. Az oskola 
földet, az oskola alá marha- és disznótrágyával 
készítették elő. Úgy választották és alakították 
ki az iskola helyét, hogy az lehetőleg víz mellett 
vagy jól öntözött helyen legyen. Ezért a kisgaz
dák a káposztáskertjeikben alakították ki az is
kolát, ahol könnyen öntözhették az oltványokat. 
A nagyobb gazdák és a puszták bérlői megforgat
ták az iskolának szánt területet. Az iskolázás 
április végén kezdődött, amikor egy kiásott árok
ba az oskolázódeszka mellett tűzdelték le, be-
iszapolt árokba két ujjnyi távolságra az oltvá
nyokat. Ezeket a pincékből cserényen szállították 
ki. A leszúrt oltványokra, amelyek egyenlő ma
gasak voltak, az oskolázódeszka révén olyan ma
gasra húzták fel a földet, hogy az két-három ujj
nyira elfedje az oltványokat. Az oskolázást faj
tánként külön kezdték, amit az oltványokon levő 
kis táblácska biztosított. A kész szőlőiskola úgy 
nézett ki, felpúpozva, mint a temetösír. Ha több 
ezer oltványt gyökeresítettek, akkor egymás után 
húzódtak ezek a sorok. 1910-ben Gyenis Korné
lia a beoltott szőlőit eliskoláztatta Köveskálon. 
Tavasszal (pontosabb hónapmegjelölés nélkül) 
három nap alatt, csütörtökön hat férfi, két nő, 
pénteken három férfi, egy nő és a harmadik nap, 
a maradékot két férfi és egy nő .iskolázta el. A 
napszám 65-70 krajcár volt a férfiaknak és 50 
krajcár a nőknek. Az oltványgyökereztető iskolát 
öntözni kellett. A bakhátakon megcserepesedett, 
megkeményedett földet kézzel fel kellett porha-
nyosítani, babrálni, valamint gyomlálni is. Az 
oltványok mindezen munkáért nem lehettek ol
csóbbak, mint a korábbi hazai, eurázsiai szőlő
vesszők, amiket csak le kellett szúrni a földbe, és 
az kedvező körülmények között megeredt. Gye
nis Kornélia köveskáli elszámolása 1910-ben az 
oltásáról és iskoláztatásról a következő: 

4000 vessző ára 6 krajcár 
4000 vessző ára 3 krajcár 
3000 vessző ára 6 krajcár 
fuvar 
oltónapszám ossz. 
iskolázás 
raffia 
összesen 

24 forint 
12 forint 
18 forint 

1,2 forint 
26 forint 

8,7 forint 
1 forint 

90,90 forint és kr. 

30. ábra. Oltványgyökereztető iskola és alanytermelö 
anyatelep 1894-ben. BL. 1894. 648. után 
Abb. 30. Schule zum Wurzeln der Reben im Jahre 1894. 
Nach BL. 1894. 648. 

Ez a módszer így még olcsóbb volt, mintha 
gyökeres iskolázott oltványszőlőt vásárolt volna. 
1898-ban a szentbékkállai plébános feljegyzésé
ben szerepelt „oltások kibontása", ami az olt
ványgyökereztető iskola akkori meglétére már 
utal. 

A szőlőgyökereztetés újabb módja a mohás 
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oltás vagy hajtatás, ami a Káli-medencében az 
1910-es évek végén terjedt el. Ezt a gyökerezte-
tési módszert a szakirodalomban 1891-ben emlí
tették először, amikor Larvaron, a viennei francia 
földmívelési iskola tanára ajánlotta. 1892-ben a 
Borászati Lapok is ismertette, majd 1893-ban már 
a magyarországi kipróbálásáról számoltak be.89 

Valószínű, a Borászati Lapot járató és olvasó 
Káli-medencei szőlősgazdák, birtokosok terjesz
tették el először községeinkben. Sokan azonban 
bizalmatlanul fogadták, és nem is voltak hajlan
dók hajtatott oltványt vásárolni. Ezzel a módszer
rel meggyorsították a kalluszképződést, az olt
vány összeforrását és gyökeresedését. A beoltott 
vesszőt nem kötözték be rafiával és nem sározták 
be, hanem nyirkos erdei mohába, később faszén
poros homokba vagy fűrészporba rétegezték. Az 
egyfenekü ládákat a rövidebbik oldalára billent
ve rakták tele, és a láda másik kihúzható rövi
debbik oldalát visszatolták. A visszafektetett teli 
ládára, az oltványok fölé laza, de a kiszáradást 
gátló feketefenyő-túlevelet raktak zárórétegnek. 

összefoglalás 

A Káli-medence községei jó hírű boraikról vol
tak ismertek. Az Európában futótűzként terjedő 
filoxéra az 1880-as évek végén (1888—1889) érte 
el a községeket, amikor már a Balaton-melléken 
több száz kat. hold kipusztult szőlő jelezte a fer
tőzés útját. Két irányból közelítette meg a fer
tőzés községeinket, keletről Kenése—Balaton
füred irányából és nyugatról Meszesgyörök felől. 
Szakirodalomból már ismerték, de mégis felké
születlenül érte a gazdákat. A filoxéra elleni 
harcban és a rekonstrukcióban a helyi nagygaz
dák, tanítók és papok, valamint az egykori kis
nemesi családok jól gazdálkodó férfi tagjai mu
tattak példát. Nagyarányú szőlőmunkáltatásaik 
révén a vincellérek tanításával és segítségével 
nagyszámú napszámos réteg ismerkedett meg az 
új, alig 15-20 éves módszerekkel. A jelentős pro
paganda és szakirodalom sokat segített ebben. 
Az első franciaországi kipróbálások és eredmé
nyek mellett ez az időeltolódás nem tűnik nagy
nak, ha figyelembe vesszük más tekintetben a 
magyar parasztság hagyományokhoz való ragasz
kodását. Talán a filoxéra okozta kár nagysága és 
annak totális kártétele rendíthette meg ezt a fajta 
jellemző tartózkodást minden újtól, mert a szőlő 
kipusztulásával a paraszt birtokosok és napszá
mosok vagyonának jelentős része semmisült meg. 

Segítette a feloldódást a nagygazdák, nagy
bérlők és a helyi tanítók, lelkészek határozott — 
saját érdekeiket is védő — intézkedése, a szén-
kénegzésben, az alany- és oltványtermesztésben, 
ahol a napszámosok sokat tanulhattak. A filoxéra 
hatását termesztési, szakmai és társadalmi téren 
követhetjük nyomon. Szakmai szempontból a 
korszerű szőlőtermesztés elemeinek elsajátítá
sára nyílt meg a lehetőség széles körben. A szén-
kénegzés elégtelensége miatt, amerikai alany
fajták és oltványok használata, az oltás szerepe, 
különösen az angol nyelves párosítás szerepe 
nőtt meg az oltványkészítéssel. Sok apró, új mun-

32. ábra. Szabályos sor- és tötávolságra telepített olt-
ványszölö a filoxéra után. BL. 1894. 649. után 
Abb. 32. Reguläre Reihen- und Stockweite bei den nach 
der Phylloxera gesetzten Pfropfreisern 

kát kellett elsajátítani, amelyek mind fejlettebb 
szintet képviseltek a korábbinál. Az oltványokat 
már nagyobb sor- és tötávolságra ültették, meg
forgatott földbe, karózták és növényvédelmi 
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munkákat kellett rendszeresen végezni a termés 
biztonsága érdekében. Közvetlen a filoxérafertő-
zés után megnőtt a homok-, laza, immúnis talaj
foltok jelentősége, ezeken a területeken a fi-
loxéra nem tudta kipusztítani a szőlőket. A ki
pusztult hegyoldalak helyett nem mindenütt tele
pítettek újra szőlőt, a szőlők lassan lecsúsztak a 
laposabb területekre. A régi bevált fajtákat az 
oltással terjedő újabb nyugat-európai és a hazai 
nemesítök fajtái váltották fel, és ezek terjedtek 
el, a direkt termőkkel együtt. A hagyományos 
szőlőtermesztés évi munkakeretébe kényszerű
ségből beilleszkedtek az új módszerek, majd a 
korábban ismeretlen eljárások szétfeszítették ezt, 
és máig szólóan az új szőlőtermesztés meghatá
rozói lettek. 

A füoxéra pusztításnak társadalmi hatása ab
ban mutatkozott meg a Káli-medencében is, hogy 
a napszámosmunka lehetőségei rohamosan csök
kentek — bár még itt dolgozhattak legtovább a 
napszámosok a szőlőkben —, majd a kilátástalan
nak tűnő helyzetben Amerikába, Szlavóniába és 
a Duna—Tisza közi homokra vándoroltak ki a 
napszámoscsaládok. A Balaton déli - - somogyi 

- partján, az államtól kapott immunis homok-
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békkállai gazda vett meg együttesen. Ezt a 16 tulaj
donost nevezték a helyiek grófi embereknek. A gró
fi emberek tulajdonát képező nagy pinceépületet bé
relte ki a köveskáli Sebestyén Gábor és Kreuz Móric 
zsidó borkereskedő, aki a szőlőt is bérbe vette, majd 
később meg is vette. Az egykori dézsmapince felett 
áll ma a Pegazus Lovas Tour szállodája. 

89. MEISELS Lajos: A mohában gyökeresített szőlőótás-
ról. BL. (XXVI). 1893. 87. 

ADATKÖZLÖK 

Ágoston Rezső 
Böde Józsefné, 
Varga Irén 
Csombó Gábor 
Fater Etelka, 
Vajay L-né 
Fülöp Józsefné, 
Talabér Vilma 
Hoffman Mária 
Hoffman Anna 
Hoffman József 
Istvándy Antal 
Kövesdi Károlyné, 
Tóth Jolán 
Lengyel István 
Lengyel L-né, 
Istvándy Sarolta 
Madár Dezső 

1910, Balatonhenye, ref. 

1905, Balatonhelye, ref. 
1905, Szentbékkálla, kath. 
1894, Szentbékkálla, kath. 

1909, Köveskál, ref. 
1921, Szentbékkálla, kath. 
1908, Mindszentkálla, kath. 
1904, Mindszentkálla, kath. 
1906, Mindszentkálla, kath. 
1909, Szentbékkálla, kath. 

1896, Köveskál, ref. 
1906, Szentbékkálla, kath. 

1905, Szentbékkálla, kath. 
1913, Balatonhenye, ref. 

Marton Kornélia 
Mátyás K.-né, 
Kenessey Jolán 
Mohos Károly 
Neuperger L.-né, 
Szabó Irén 
Németh Gy.-né, 
Németh Gizella 
Németh Lajos 
Szabó M.-né, 
Süller Irén 
Szálai József 
Szálai J.-né, 
Gyenge Anna 
Id. Székely J.-né 
Szalay Vilma 
Tomsics József 

1891, Szentbékkálla, kath. 

1925, Balatonhenye, ref. 
Köveskál, kath. 

1905, Szentbékkálla, kath. 

1914, Szentbékkálla, kath. 
1898, Köveskál, ref. 

1926. Szentbékkálla, kath. 
1921, Szentbékkálla, kath. 

1924, Szentbékkálla, kath. 

1892, Balatonhenye, ref. 
1892, Szentbékkálla, kath. 
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ZSIGMOND CSOMA 

DIE PHYLLOXERA UND IHRE WIRKUNG IM KÁLI-TAL 

Die Dörfer im Káli-Tál weren dadurch bekannt, dass 
sie gute Weine gehabt haben. Die Phylloxera, die sich 
in Europa sehr rasch verbreitet hat, hat diese Ortschaf
ten in den 1880-er Jahren (1888—1889—1890) erreicht. 
Am Balatonufer hat zu dieser Zeit die Krankheit schon 
fast alles zugrundegerichtet. Viele hundert Joch Wein
gärten sind infiziert worden. Die Krankheit kam von 
zwei Richtungen: von Balatonkenese und Balatonfüred 
her von Osten und von Meszesgyörök her von Westen. 
Die Infizierung war durch die Fachliteratur wohl schon 
bekannt, doch waren die Weinbauern nicht vorbereitet . 
In der Tätigkeit gegen die Krankheit und dann in der 
Rekonstruktion haben die Gutsbezitzer, die Schullehrer, 
die Priester und die ehemalig kleinadligen Familien 
Beispiel gegeben. Durch gut vorbereitete Unterrichtung 
haben die Winzer die verschiedenen Heilmethoden ge
gen die 15-20 jährige Krankheit kennengelernt und be
kannt gemacht. Die bedeutende Fachliteratur und auch 
Propaganda hat daran sehr viel geholfen. Die Zeitver
schiebung scheint eigentlich nicht lang zu sein, wenn 
wir auch die französischen Versuche, Sorgen und Erfol
ge kennenlernen, und wenn wir die ungarischen Bauern, 
die die Traditionen sehr hoch schätzten, kennen. Wir 
können daran denken, dass der grosse Schaden, den 
man überall sah, die Weinbauern so furchtbar erschüt
tert hat, — sie haben den bedeutendsten Teil ihres Gu
tes ja verloren — dass sie verzweifelt haben, und in 
kurzer Zeit an keinem Ausweg geglaubt. 

Die Auflösung haben die Anordnungen der Gross
bauern, der Pächter, der Schullehrer und der Priester 
geholfen — damit haben sie ja ihre eigene Interesse 
auch gedient und geschützt, — denn Kohlendisulfid war 
ja unbekannt, und Pfropfreis herstellen ist ja auch auf 
diesem Wege wieder bekannt worden. Die Wirkung der 
Philloxera kann man bem Fechsen, bei fachlichen und 
gesellschaftlichen Gebieten ebenso folgen. In Bezug auf 
die fachlichen Sorgen musste man den modernen Wein
bau kennenlernen. Da Kohlendisulfid allein die Schwie
rigkeiten nicht lösen konnte, musste man neue Wein
sorten importieren und ihre Eigenschaften kennenler
nen. Vor allem spielte ja das Pfropfreis eine bedeutende 
Rolle. Im Zusammenhang mit diesen Problemen musste 
man neue Sorten von Westen, auch von Amerika he
reinbringen. Viele neue Arbeitsmethoden musste man 
erlernen und immer auf entwickelter Schicht. Unmittel
bar nach der Phyilloxera bekam eine grössere Bedeu
tung der sandige, der lockere Grund, der immune oder 

der immunisierte Grund. Denn auf diesen Gebieten 
konnte die Krankheit die Weingärten nicht verwüsten. 
Wenn an den steilen Anhängen die Weintrauben zu
grundegegangen sind, da hat man nicht immer neue 
Pflanzen gesetzt. Die Weingärten rutschten langsan hin
unter auf das flache Gebiet. Statt der alten Sorten wur
den aus Westen Pfröpflinge gebracht, und von diesen 
haben sich die besten Sorten verbreitet . Auf diesem 
Wege haben sich die neuen gefälligen Sorten vermehrt 
und mit den gebliebenen alten Sorten auch vermischt. 

Durch die Verwüstung von Phylloxera konnte man 
im Káli-Tál gesellschaftlich vor allem dadurch messen, 
dass dass die Arbeitslosigkeit immer grösser geworden 
ist. Erstens konnten die Taglöhner keine Arbeit bekom
men. (Die schlimmste Lage war aber in dieser Hinsicht 
doch nicht in diesem engeren Gebiet.) Zur Zeit dieser 
aussichtslosen Lage zogen sehr viele nach Amerika, 
nach Slawonien, auf den Sandgrund auf der Ungari
schen Tiefebene, und vor allem, die Taglöhner gewesen 
sind. Am südliche Ufer des Balatons haben Kövágóörser 
Bewohner vom Staat Sandgrundstücke gepachtet. So 
sind sie die Gründer der Sandweinkultur ab 1891 in 
Máriatelep geworden. Diese Pfropfen haben in kurzem 
einen grossen Wer t erreicht, und dadurch ist es gelun
gen an der Arbeitslosigkeit auch zu helfen. Dar Wer t 
der Facharbeiter, die das Pfropfen gut gemacht haben, 
war sehr gross. Es waren auch viele Taglöhner,. die das 
gut gelernt und gemacht haben, und so hat sich eine 
Arbeiterschicht gebildet, die überall gesucht ung gut 
bezahlt worden ist. Die Winzer, die sich auch auf die
sem Gebiet weitergebildet haben, haben in kurzer Zeit 
eine leitende Rolle gehabt und waren überall anerkannt. 
Auch sie haben der Fachliteratur Rat gegeben, wo man 
mit der Rekonstruktionsarbeit nach der Phylloxera die 
neue Weinkultur ausgebaut hat. Auch die Erfahrungen 
von Westeuropa wurden übernommen. Die Weinbauern, 
die kleinere Güter gehabt haben, konnten die Bankan
leihe schwer oder gar nicht zurückzahlen, und so sind 
wegen der Phylloxera viele zugrunde gegangen. 

Kurz zusammengefasst muss man sagen, dass diese 
Krankheit eine schreckliche Tragödie in der ungari
schen Weinkultur gewesen ist, hat aber im Káli-Tal die 
Weinbauern gezwungen und geholfen, dass sie im Rah
men der Entfernung der Geographie und Zeit nachden
ken, also viel weiter, als die Grenze ihrer Ortschaft. 
Einen europäischen Anspruch schaffen zu können war 
die einzige Aufgabe, und das ist gelungen. 
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H U D I J Ó Z S E F 

ADATOK ZALA MEGYE ÉS A KÁLI-MEDENCE 
KÖZBIZTONSÁGÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ A 

XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

KUTATÁSTÖRTÉNET 

A magyar betyárvilágra vonatkozó néphagyo
mányt, a betyárélet történelmi-társadalmi hátte
rét tudományos igénnyel először a néprajztudo
mány vizsgálta meg, hagyományosan két megkö
zelítési móddal: feltárni igyekezett a betyár élet
mód-életvitel mint sajátos társadalmi jelenség 
történelmi-társadalmi hátterét vagy az írásos for
rásokat szellemtörténeti terméknek tekintette és 
szellemtörténeti módszerekkel elemezte.1 

Hazánkban elsőként Gönczi Ferenc hívta fel a 
figyelmet a téma kutatásának fontosságára 1939-
ben megjelent tanulmányában.2 Úgy látja ekkor, 
hogy a betyárvilág kutatása halaszthatatlan fel
adat: a szájhagyomány elhalványult, a XIX. szá
zad második felében élt betyárok kortársai kö
zül már csak kevesen élnek, a levéltári források 
pedig rohamosan pusztulnak. Ezért sürgeti a ma
gyarországi betyárvilág „hiteles, módszeresen 
megírt történetének" összeállítását, fennmaradt 
forrásainak gyűjteményes kiadását. Rövidesen 
ebben a szellemben lát hozzá a somogyi betyár
világ kutatásához.3 

Néprajzosaink előtt ismeretes, hogy a XIX. 
századi magyar betyárvilágról átfogó képet elő
ször Dömötör Sándor ad a betyárromantikáról 
írott nevezetes tanulmányában.4 Voltaképpen há
rom kérdésre kíván válaszolni: kik voltak a múlt 
század e hírhedt alakjai, milyennek látta őket a 
nép, s hogyan ítélte meg őket a közvélemény? 
Vizsgálódásai során érdekes és ma is helytálló 
párhuzamot von a kuruc kor „kujtorgó szegény
legényei" és a XIX. századi betyárok között; éle
sen rámutat azokra a különbségekre, amelyek a 
szabadságharc előtti és utáni bűnözés között 
fennállanak. Megállapítja, hogy a romantikus be
tyárkép a népi képzelet terméke, mely a nép ka
rakterének megfelelően fejlődött, annak minden
kori szabadságvágyát fejezte ki. A nép „ösztön
szerűen, az irodalom pedig tudatosan idealizálta 
a rablót". A népi romantika a „züllés hőseit" lát
ta meg bennük, ahogy az irodalom is romantikus 
hősöket teremtett belőlük.5 

Az egyetemes irodalom történetéből tudjuk, 
hogy a törvényteleneket az egyéniségkultuszt 
létrehozó XVIII-XIX. századi preromantikus-ro-
mantikus irodalom kedveltet te meg az európai 
közvéleménnyel, olvasóközönséggel: Kleist, 
Scott, Goldvin, Manzoni, Vulpius, Schiller drá
máiban, regényeiben születik meg a társadalom
mal szemben álló, szélsőséges-kimagasló tulaj

donságokkal, képességekkel, érzelmekkel ren
delkező szabadságkereső hős típusa.5 

A népköltészet történetéből ismerjük, hogy az 
első nyugat-európai betyárhős az angol Robin 
Hood — minden betyárok ősatyja —, akinek ma
gatartása előképül szolgál aztán a XIV. század 
közepétől megjelenő német rablólovag- és kalóz
balladáknak, a XVI. századi skót balladáknak, a 
XVII. századi ír bujdosókról kialakult hagyo
mánynak, a spanyol és olasz banditatradíciónak.7 

A magyar betyárköltészet a XIX. század első 
felében alakult ki: az individuális betyártörténe
tekből viszonylag rövid idő alatt epikus-drámai 
formájú betyárdalok, eseményeket láttató, érzel
mektől feszített és hatásra törő betyárballadák 
kerekednek. A betyármondák főszereplőit az 
igazság nagy erejű bajnokainak tünteti fel a 
népi-költői képzelet, s rendkívüli tulajdonságok
kal, boszorkányos varázserővel ruházza fel őket.8 

A betyárromantika első termékei Magyaror
szágon a népszínművek, amelyek az 1810-es 
években terjednek el, s később is, szinte az egész 
reformkorszakban nagy népszerűségnek örven
denek. A század első felének legtöbbet játszott és 
legkedveltebb darabja az Angyal Bandi (1812), 
de nagy közkedveltségnek örvend a Zöld Marci
ról (1817), a szlovák Jánosikról (1836), valamint 
a Sobriról (1838) szóló színmű is. Bennük valósá
gos tartalmak csak anekdotikus elemként vannak 
jelen, s a romantikus játék törvényei szerint fel
vonultatott borzalmak, szélsőséges érzelmek, 
boldogságba torkolló szerelem motívumai mel
lett alig van jelentőségük.9 

A ponyvairodalom is jó üzletet lát a közvéle
ményt állandóan foglalkoztató és folytonos ret
tegésben tartó betyárok életének mint szórakoz
tató bűnügyi történetnek a feldolgozásában: már 
a XIX. század harmincas éveiben kelendők né
met földön a betyárokról szóló kalandregények, 
verses históriák, igazi tömegolvasmánnyá azon
ban csak a század második harmadától válnak. 
Népszerűségüket megőrzik egészen az első világ
háborúig.10 

Folklórjelenségek és művészi beállítódás ter
mékeny kölcsönhatásának köszönhetjük, hogy a 
betyár mint irodalmi hős is színre lép, méghozzá 
valódi esztétikai értékkel bíró műalkotásokban. 
A romantikus népiesség, amely tájeszményét a 
magyar pusztába találta meg, eredeti népi hős
ként a betyárt tünteti fel. Gaal József anekdoti
kus életképeiben teszi kedvelt irodalmi hőssé a 
haramiát. A betyár eszményített alakja Nagy Ig
nác egyik színművében is megjelenik már az 
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1830-as évek végén. Ilyen előzmények után a 
pusztai betyár háttérszereplöként bevonul Petőfi 
tájleíró költészetébe is — mint hangulatfestő 
mellékszereplő-; népmesei figurává válik elbe
szélő költeményében. A regény műfajában az el
sők között Eötvös József adja reális rajzát Viola 
személyében. Novellairodalmunkban nemsokára 
Vas Gereben állít emléket a bakonyi betyárnak a 
Parlagi Képek több elbeszélésében, s ezzel mint
egy példát ad a századvégi modernek kísérletei
nek: Cholnoky Viktor, Krúdy Gyula rangos elbe
széléseinek, Móricz Zsigmond Rózsa Sándor-re
gényeinek. S a több mint fél évszázad irodalom
története már bizonyítja, hogy a betyár új életre 
kel: nem, vagy nemcsak népi hős többé, hanem 
az irodalmi művészeti ág, a műnemek és műfajok 
törvényszerűségeinek megfelelően kimunkált 
irodalmi hős, az interpretáció új megjelenési for
mája. Ahogy minőségileg új a XX. századi film
művészetben és szórakoztatóiparban megjelenő 
bandita, amely az ábrázolás új formáit teremtet
te meg s egyszersmind megindította a kialakított 
klisékkel való leszámolás folyamatát is (gondol
junk csak a hatvanas-hetvenes évek nem kis vi
tát kavaró szociográfiai ihletettségű magyar be
tyárfilmekre)." 

A BETYÁR ÉLETMÓDJA, 
A BETYÁRVILÁG JELLEMZŐI 

A betyár — közkeletű meghatározás szerint — 
olyan személy, aki személyes okok vagy a társa
dalmi renddel történő összeütközés következmé
nyeként elbujdosott, rablásra, útonállásra, fosz
togatásra adta magát.12 A betyár szó Bárczi Géza 
szerint eredetét tekintve perzsa szó, mely aztán 
oszmán-török közvetítéssel kerül a magyar szó
kincsbe. A XVIII. század közepén ,,legény, zsol
dos, jött-ment" értelemben használatos. Pápai-Pá-
riz Ferenc háromnyelvű szótárában a ,,magát ve
tő", azaz csavargó legény értelemben ismeri. 
Nyelvészeink úgy vélik, hogy a betyár szó a ma
gyarba közvetlenül szerb-horvát közvetítéssel 
került: a bécar szó ,,állandó foglalkozás nélküli 
legény" jelentéssel honosodott meg.M Az általá
nos jelentésnek vidékenként sajátos változatai 
alakultak ki: a Dél-Alföldön a XVIII. század kö
zepe óta használatos zsellér értelemben az olyan 
nincstelenek megjelölésére, akik termelőeszköz
zel nem rendelkeznek és törvényen kívül állnak. 
Az Alföldön többnyire a nőtlen, csavargó, tolvaj
ságra hajlamos legényt értették alatta; a Hegyal
ja vidékén a városba bejáró napszámoslegényt 
nevezték így. Az Alsó-Duna mentén a hajóhúzó 
legényeket szólították betyárnak, a Felső-Dunán
túlon (Komárom és Győr megyében) a pusztai 
nőtlen cselédeket, Göcsejben a független napszá
moslegényt tekintették betyárnak. A Bakony és a 
Balaton vidékén — Veszprém és Zala megyékben 
— csak elvétve találkozunk a hivatalos iratok
ban a betyár kifejezéssel. Leggyakrabban go
nosztevőket, csavargókat, fegyveres útonállókat, 
híres tolvajokat, szegénylegényeket, latrokat, 
„haramia huncutokat" említenek a források. A 
betyár szóval mindössze egyszer találkoztunk a 
kutatás során: a szentgáli kurrenskönyvben for

dul elő 1797-ben. A XIX. század elején a ,,be-
tyárkodás" kifejezés is felbukkan.14 

A néprajztudomány a hagyományban idealizá-
lódott s az adott társadalmi renden kívül álló 
egyént tekinti betyárnak, vagyis a jelentéstani
nyelvi meghatározást egy lényeges elemmel bő
víti. Történeti-közigazgatástani tekintetben a be
tyárt nemcsak a társadalmonkívüliség állapota 
jellemzi, hanem az is, hogy a fennálló, érvényben 
lévő törvényeket megsértette, bűncselekményt 
követett el, büntetőjogi értelemben vett bűnöző, 
s mint ilyen vonható felelősségre, ítélhető el. 
Az elmondottakból egyenesen következik, hogy 
a kérdés eleve többoldalú vizsgálatot igényel, 
szemben az eddigi gyakorlattal, amely — kevés 
kivételtől el tekintve — szinte kizárólag a nép
rajzi szemléleten alapult."' 

Az eddigi kutatások alapján a XIX. század első 
felében a magyar betyárnak legalább két típusát 
különböztethetjük meg: az alíöldi lovas betyárt, 
a puszta bűnözőjét, akinek léte, életformája a 
XVIII-XIX. században kiteljesedő nagyállattar
táshoz kötődik, s a dunántúli-hegyvidéki betyárt, 
ki gyalog, legjobb esetben is kocsin jár, élet
módja az erdei emberé, megélhetési forrása a lo
pás mellett elsősorban az utazók megtámadása, 
kifosztása.1 ' 

A dunántúli betyárvilág történetének, vélemé
nyem szerint, három jellegzetes szakasza kü
lönböztethető meg: az első gyakorlati lag a napó
leoni háborúk megindulásától a tízes évek végé
ig tart; a második a húszas évek második felét, a 
harmadik a harmincas évek első-második har
madát öleli fel. A közbiztonságot a kilencvenes 
évektől főként a katonaszökevények, majd a ne
mesi felkelésre kivezényelt kisnemesek, ritkáb
ban az insurrekcióra kényszerített parasztok ve
szélyeztetik.18 A desertorok többnyire mint útle
vél nélkül csavargó gyanús személyek kerülnek 
büntető törvényszék elé, miután a helységek 
elöljárói, a megyei katonaság, vagy a szolgabírói 
hivatal gondoskodik őrizetbe vételükről. Közü
lük sokan francia fogságból szöknek meg, mások 
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1. ábra. A bakonyi betyárok ellen a helytartótanács en
gedélyével kihirdetik a statáriumot. Részlet a körren
deletből (1798) 
Abb. 1. Mit Erlaubnis des Statthalterrates verkündet 
man gegen die Betyárén des Bakony-Gebirges das 
Standrecht. Ausschnitt aus der Zirkularverordnung 
(1798) 



csapattestüket hagyták el vagy éppen az ideigle
nes szabadságolás idején döntenek a bujdosás 
mellett. A szökés legfőbb oka a birodalom el
avult katonaállítási rendszerében keresendő: az 
újoncozás rendszerint „fogdosással" történik, a 
helyettesítés rendkívül sok visszaélésre ad alkal
mat. A rendkívül hosszú — gyalogosezrednél 10, 
lovasnál 12 év — szolgálati idő, az országon kí
vüli szolgálat, a kemény katonai rendszabályok, 
az idegen vezényleti nyelv százával riasztja el a 
fiatal legényeket a katonáskodástól. Csupán né
hány, találomra kiragadott példa az indítóokok 
megvilágítására: Prenocsics Gyula tüskeszent
györgyi legény szabadságolása idején szökik 
meg, szabadsága leteltével az északi megyékben 
kóborol, a Csallóközben lesz téglaégető, majd 
különféle helyeken favágó. Zala megyében kerül 
kézre. 

Szlovák József — morvaországi születésű ka
tona — francia fogságból szökik meg, a zala me
gyei katonák katonaszökevényt sejtenek benne 
és letartóztatják. Szabó József mezökónyi (Tolna 
megye) születésű újonc regénybe illő kalando
kon megy keresztül: Veronánál esik francia fog
ságba, Franciaországba, onnan Barcelonába ke
rül; ezután tengeri gályákon ,,pataiérozik" mint
egy hat évig, míg a sok szenvedést ,,el nem un
ja". Nemes Kovatsits József boldogfai születésű 
insurgens az ugodi erdőben táborozó szökevé
nyekhez csatlakozik: ,,A zsiványok között volt 
már egy insurgens, aki kérte, hogy maradjanak 
együtt, így a zsiványokkal maradt." A sok nél
külözésről, melyben részük volt, egyik sorstársa, 
az említett Szlovák József vallja: „Kenyerünk 
nem volt, csak tengődtünk nagy nyomorúsággal, 
ugy három napig sem volt mit szánkba tegyünk. 
Csipkebokrokon ami nemű bogyókat az erdőn ta
láltunk, ezzel éltünk." Szabó József, akit parasz
tok fognak el — a szökevények megfogóinak 
megígért fogóbérre számítva —, bírái előtt tett 
vallomásából: „Pásztorok tartottak bennünket 
kenyérre, amerre mentünk." Páli József három
szor szökik meg a katonaságtól, kiállva többször 
is az elrettentő büntetést; kéregetésből alkalmi 
munkákból él, és inkább vállalna ötévi rabságot, 
mintsem még egyszer magára öltse a mundért. 
Horváth (Kukoda) János tíz évi szolgálat után 
adta fejét bujdosásra: megelégelte a katonaéle
tet. ,,A katona élet nem tetszett" — vallotta a 
kihallgatáson. Tizenkét évi csavargás után fogták 
el.19 

A húszas-harmincas évek bűnözési hullámait 
a közviszonyok alakulása is lényegesen befo
lyásolta: az évtizedes háborús fellendülést kö
vető gazdasági regresszió, az 181 l-es pénzrefor
mot követő pénzügyi infláció, a politikai önkény 
teremtette rossz légkör, majd a kibontakozó pa
raszti árutermelés mélyreható változásokat ered
ményezett a társadalom szerkezetében is. A fa
lusi-mezővárosi paraszti társadalmon belül egy 
lendületes polarizáció ment végbe: a tömeges 
elszegényedés következtében a legalsó rétegek 
— ha szükségleteiket, igényeiket valóban ki 
akarták elégíteni — rövidesen a társadalom 
keretein kívülre kerültek. Körükből: a pászto
rok, szegödményes szolgák, talajt vesztett job
bágyok, jobbágyi szinten élő kisnemesek közül 

kerültek ki a betyárvilág reprezentáns képvi
selői is.20 

A betyárkodás — melyet történetírásunk leg
újabban, igen szellemesen ,,népi banditizmus
nak" nevezett el21 — mindenekelőtt sajátos élet
módot jelentett: a társadalmonkívüliség állapo
tának, a vele járó veszélyeknek — így az élet
veszélynek — vállalását követelte meg minden
kitől. Ennek az életmódnak lételeme a folyama
tos és gyors mozgás, helyváltoztatás, a nélkü
lözések tűrése, az állandó fegyvergyakorlás, a 
meglepetésszerű lecsapások taktikája. 

A betyárvilág fennmaradását egyszerre több 
tényező is biztosította. Kedvezőek az objektív, 
külső feltételek: a vármegyei karhatalmi erők, 
alakulatok szervezetlenek, rosszul felszereltek, 
kis létszámúak, kiképzetlenek. A bűnözést elő
segíti, hogy nincs egységes büntető rendszer, 
ennélfogva a büntető törvénykezés a visszaélé
sek melegágya, a megvesztegetés szinte jog
szokássá vált. A bőrtokok, melyekben a ra
bok — a liberális jogtörténészek legnagyobb fel
háborodására — embertelen körülmények kö
zött sínylődnek, a bűnözés iskolái s nem javító
nevelő intézetek, amint azt a kor szelleme meg
követelné. A megtorló-elriasztó büntetéselmé
letre épülő büntetőeljárás a bűn útjára tévedt 
egyént legtöbbször visszaeső bűnössé teszi.22 

Az áldatlan helyzet megszüntetésén fárado
zik az országgyűlés által kiküldött választmány, 
az Akadémia, a vezető jogtudósok. Együttes mun
kájuknak köszönhető, hogy a negyvenes évek
ben kidolgozzák az első rendszeres magyar bün
tetőtörvénykönyv-tervezetet (ez főként Deák ér
deme), s 1848-ra megszületnek a régóta várt bün
tetőjogi kézikönyvek, a polgári alkotmány pedig 
már liberális büntetőjogi elveket is tartalmaz. 

Javulást láthatunk az egyes törvényhatóságok 
gyakorlatában: több helyütt javító fogházakat ál
lítanak fel, foglalkoztatják a rabokat, lehetővé 
teszik számukra, hogy szabaduláskor kellő anya
gi hátterük legyen a társadalomba történő beil
leszkedéshez.2 A negyvenes évek elején olyan 
javaslatok születnek, melyek a bűnözés meg
szüntetését a szegények, munkátlan csavargók, 
koldusok pusztákon történő letelepítésével, mun
kára szoktatásával, iskoláztatásával kívánják el
érni.25 

A jogászok különösen az amerikai börtönrend
szer tanulmányozására fordítanak nagy gondot, 
mert úgy vélik: ,,A fiatal Amerika tömlöcei, 
mint sok más intézetei is, példák az agg Euró
pa előtt."26 Nemcsak a magyar, hanem egész 
Európa tudományos közvéleményét foglalkoz
tatja a két amerikai fogháztípus: a foglyok el
különítésére épülő philadelphiai magánrendszer, 
s a foglyok hallgatására, közös nappali munká
jára, éjszakai elkülönítésére alapozó auburni, ún. 
hallgatórendszer.27 

Az objektív feltételek mellett a bűnözést szub
jektív tényezők is elősegítették: a bandák szer
veződése, működése meghatározott elvek, tör
vényszerűségek szerint történik. A csoportszer
veződést a bandavezér irányítja, munkáját al-
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vezérei — bizalmas barátai — segítik. Minden 
tagnak szigorú szabályokhoz kell alkalmazkod
nia, az alkalmazkodás személyes létérdeke. Fel
tétlen engedelmességgel tartozik, a csoport tit
kait meg kell őriznie. A bandába kerülés felté
tele a jó egészség, a bizonyított állóképesség, 
bátorság, sőt vakmerőség. Ez a magyarázata an
nak, hogy a legütőképesebb betyárbandák tag
jai fiatalok, többnyire huszonévesek. 1836 végén, 
közvetlenül a Sobri-banda felszámolása előtt kelt 
körözőlevél szerint Sobri 27 éves, a Pista nevű 
desertor 24, Kis (Fűmag vagy Karalábi) Jancsi 
28, Józsi (Teknyőhátú) nevű desertor 25, Nagy 
Jancsi 23 éves. Harminc éven felül csak hár
man vannak: Peti Miska, Kis Jancsi és az Ádám 
nevű katonaszökevény. A legidősebb bandatag 
a sánta és garázda természetű alvezér, Papp An
dor: ötvenedik évéhez közel jár már ekkor.28 

A csoport akcióképességének egyik alaki kö
vetelménye a kis létszám: csak csodálkozhatunk 
azokon az írókon, akik — mint Eötvös Ká
roly is — csak csapatnagyságban tudják a be
tyárokat elképzelni. A levéltári források vilá
gosan mutatják, hogy a hírhedt bandák létszáma 
általában 4-8 fő között mozgott, s ritkán emel
kedett 10 fölé. Ez nemcsak a gyors mozgást tet
te lehetővé, biztosította a kellő védelmet is, az 
önfenntartást pedig igen gazdaságossá tette.'2'1 

A kutatók többsége hajlamos még napjainkban 
is túlzásba esni a XIX. századi magyarországi 
közbiztonság megítélésekor. Az országos börtön
statisztikai adatok világosan bizonyítják, hogy 
közbiztonságunk állapota nem volt rosszabb, 
mint az európai országok többségében. Ma
gyarországon 1831 —1841 között évente átlago
san 23 873 személy szenvedett börtönbüntetést: 
az összlakosságnak csupán 0,25% -a. A legtöbben 
csak néhány napra, hétre kerültek fogságba; ha
lálos ítéletet csak ritkán szabtak ki, s ha ki
szabtak is némely esetben, a fellebbezés során 
gyakran felsőbb kegyelemben részesültek, az 
elítéltek.30 Az osztrák birodalomban II. József 
megszüntette ugyan a halálbüntetést, de halála 
után újra visszaállították. A monarchia német, 
lengyel, cseh tartományaiban 1803 és 1848 kö
zött 1304 halálos ítélet született, de ebből csak 
448-at hajtottak végre. A közép-európai orszá
goknál jóval fejlettebb, polgárosultabb nyugati 
országokban — így Angliában, Franciaország
ban — sem szűntek meg a halálos ítéletek a 
XIX. század első felében; csak a kivégzések 
száma és a halálbüntetést maguk után vonó bűn
cselekmények köre csökkent erőteljesen (pl. 
Franciaországban a gyermekgyilkosokra 1824-től 
kezdve már nem szabnak ki halálbüntetést). A 
halálbüntetés végrehajtása is sokat egyszerűsö
dik: elmaradnak az évszázadokon át gyakorolt 
kegyetlen kínzások, az elítélt gyorsan elnyeri 
büntetését, összehasonlí tásként megemlíthetjük, 
hogy Franciaországban az 1830-as években éven
te átlagosan 7000 ember ellen emelnek vádat, a 
vádlottak 70%-át ítélik el. Évente kb. 100-150 
egyént ítélnek halálra, 280-at életfogytiglani 
kényszermunkára vagy más súlyos szabadság
vesztésre.31 

ZALA MEGYE KÖZBIZTONSÁGA 

A napóleoni háborúk közepette megszapo
rodott gonosztevők megfékezésére, kiirtására a 
megyék legtöbb esetben azonos módon reagál
tak: igyekeztek elszigetelni a bűnözőket, ellá
tásukat lehetetlenné tenni, orgazdáikat, isme
rőseiket szemmel tartani, hogy aztán összehan
golt üldözéssel — nemegyszer reguláris kato
nai alakulatok támogatásával — könnyűszerrel 
leszámolhassanak velük. 

Zala megye, amely már a kilencvenes évek
ben és a század elején több alkalommal igény
be vette a statáriális bíráskodási jogot, 1810-
ben rendszabást, statútumot hoz a zsiványok el
len. Ebben a cselédeket, pásztorokat útlevél és 
bizonyságlevél használatára, a községeket a fél
reeső helyek felügyeletére kötelezik, a községi 
elöljárókat teszik felelőssé az éjjeliőrök felál
lításáért, a gyanús személyek letartóztatásáért. 
A rendelkezések betartása érdekében az elöljá
róknak minden vasárnap újra és újra ismertet
niük kell a rendszabályokat a falu népével. '2 

A megye azonban nem elégszik meg csupán a 
preventív intézkedésekkel: tevékeny irányítója 
kíván lenni a „közbátorság" megszilárdításá
nak. Még ebben az évben összeíratja a csár
dákat, az útonállók váratlan rajtacsapásának 
megelőzése érdekében rendelkezik az utak, út 
menti erdők tisztításáról. Az újonnan felállí
tott karhatalmi erőt (negyven pandúrt) célsze
rűen felosztják a járások között. Ennek követ
keztében a tapolcai járásban egy nyolcfős csa
pat teljesít szolgálatot. Akad is elég munkájuk, 
mert Tapolca vidéke, a Dobos-hegy környéke 
a „zsiványok fészke".33 

Az elszaporodott gonosztevők elfogására rö
videsen a lakosságot is mozgósítják: a Vas és 
Zala megye határán fekvő települések lakosságát 
valóságos népfelkelésre kötelezik, a pásztorokat, 
,,gyanűs gazdákat" naponta ellenőriztetik, a go
nosztevőket elfogó személyeknek, közösségek
nek jutalmat ígérnek, s a velük összejátszókat 
börtönnel fenyegetik meg. 

Széchenyi Ferenc királyi biztos irányítja a hat 
megyében egyszerre megindított hajtóvadászatot, 
mely hamarosan komoly eredményeket mutathat 
fel. 1810 tavaszán egyedül a megye börtönében 
11 halálos ítéletet hajtanak végre. '4 Felakasztják 
Potyondi Pál, Horváth György, Kis József, Márfy 
Mihály neves gonosztevőket,35 Bódi (Kecskés) 
József, Takács János, Horváth József, Szabó 
György, Nagy László, Kámán Ferenc és Pálffy 
Ferenc híres haramiákat.36 A közvetlen veszély 
így egy rövid időre megszűnik. A megye lakossá
ga évekig viszonylag nyugalomban élhet. 1814-
ben a potenciális cinkosok, orgazdák ellen lép 
fel a törvényhatóság. Megtiltja, hogy a csordá
sok, kanászok, birkások lovat tartsanak; ezáltal 
hathatósan meggátolja a bűnözők gyors mene
külését.37 Az intézkedésre valóban szükség van: 
Nóvák István tapolcai járási szolgabíró ugyanis 
arról számol be hivatalos jelentésében, hogy 
„képtelenül elszaporodtak Tapolca vidékét a leg
nagyobb félelemmel és réméttéssel eltöltő zsivá
nyok", kik egyenesen a vagyon- és személybiz
tonságot veszélyeztetik: mindennél „borzasztóbb 

762 



és réméttőbb rablásokkal, útonállásokkal és gyil-
kolódásokkal töltötték el Tapolca védékét; Ko
vács Józsi, Zsiros Jancsi és Simon Andor három 
fő zsivány desertorok . . .",58 1813. december 14-
én a Páhok mellett lévő divási pusztán a lakosok
tól két szűrt, az urasági ispántól és a hajdútól 
egy pár csizmát vettek el; másnap kirabolták a 
vonyarci ispánt. A könnyű sikertől felbátorodva 
megyei tisztviselők kirablását tervezik: ,,Már 
határt nem ismerő, és zabolátlan gonoszságot 
elannyira terjedett: hogy a főbb magastratuális 
tiszt urakat kívánták vért szomjúhozó, és gonosz 
gyilkosságra törekedő indolatjoknak tárgyává 
tenni . . . " A terv végrehajtására 1813. december 
17-én este adódik kedvező alkalom: délután öt 
óra tájban Madarász Gedeon, Kerkápoly István 
megyei és Kiss István uradalmi tiszteket támad
ják meg a Ráskay pusztán. A Gulácsról Tallián-
dörögdre tartó urakat váratlanul éri a támadás. 
A sötétben lövöldözés támad, de a golyók célt 
tévesztenek, s a tisztviselőknek sikerül egérutat 
nyerniük. A rettegett gonosztevőket — feladás 
folytán — Saáry főszolgabírónak sikerül másnap 
Pulán meglepni és elfogni a megyei őrcsapat 
segítségével. 

A nagy visszhangot keltő eset készteti a me
gye vezetését arra, hogy megerősítse karhatalmi 
erőit. Az ötven gyalogos pandúr létszámát 
nyolcvan főre kívánják emelni, de ehhez a di-
kasztériumok — nyilván az adózók túlzott meg
terhelésére hivatkozva — nem járulnak hozzá, 
így a megyei katonaság létszáma a 30-as években 
is hetven fő körül mozog.40 

1815-ben újabb határozattal bővítik az intéz
kedések körét: a szűrszabóknak — Vas megyé
hez hasonlóan — megtiltják a cifraszűrök készí
tését—árulását. Általános vélemény ekkor, hogy 
a cifraszűrök divatja a szegényeket feleslegesen 
nagy kiadásokra, sőt tolvajságok elkövetésére 
készteti. Másik, gyakorlati szempont már inkább 
az, hogy ez a viselet lehetővé teszi a bűnözők 
kiszűrését.41 A szabók többsége be is tartja a 
korlátozó rendelkezéseket, többen azonban — a 
könnyebb jövedelemszerzés reményében — to
vábbra is vásárról vásárra viszik portékáikat: 
rájuk pénzbírságot, esetenként rövidebb börtön
büntetést szabnak ki a megyei hivatalok. Sollár 
Ádám karmacsi szürszabót például nyolcnapi 
börtönre ítélik. De erősen szabotálják a megyei 
végzést Keszthelyen, Sümegen és Zalaszentgró-
ton is.42 

Zala megye 1810 előtt még csak egymaga száll 
szembe a területén csavargó bűnözőkkel, a tízes 
évek közepén azonban már szükségét érzi a 
szomszéd megyékkel való együttműködésnek is. 
A levelezések, kölcsönös tudósítások korszaka 
után elérkezik az összehangolt cselekvések idő
szaka: Zala, Vas, Veszprém, Komárom és Somogy 
megyék közös fellépése rövidesen sikerrel jár. 
Nagyszőllősön, Veszprém megyében a zalai ül
döző csapat megöli Vida Marcit,43 a veszprémiek 
elfogják Szilvágyi Jancsit, a tízes évek másik 
híres haramiáját és bűntársait.44 

Az eredményes üldözést a helytartótanács is 
lehetővé teszi azáltal, hogy a rablók fejére je
lentős jutalmat tűz ki: az élve elfogott gonosz
tevőért 50, megöléséért 25 pengő forintot fizet

nek ki a megyék a hadipénztárak terhére.4 5 A 
megyéket egyúttal felhatalmazza a gyorsított 
büntetőeljárás, az ún. statáriális bíráskodás be
vezetésére. A törvényhatóságok ezt a jogot a 
nádortól kapják meg, időtartama csak egy évre 
szól, azután — kérésre — megújítható. 

A statáriumot leginkább a tolvajok, rablók, 
fosztogatással párosuló utonállások elkövetői és 
szándékos gyújtogatok ellen alkalmazzák. Ki
hirdetése után 14 nappal lép érvénybe. Az eljá
rást külön erre a célra felállított bíróság végzi. 
Az ítéletet a testület megalakulásától számított 
harmadik napra végre kell hajtani. A halálraítélt
nek az akasztás előtt három órát adnak bűnbánat
ra, lelki vigasztalódásra. Teteme három napig 
maradhat az akasztófán. Amennyiben a bírák 
nem tudnak egyöntetű döntést hozni, vagy más 
akadályozó tényező merül fel — például további 
szembeállításra van szükség —, az ügyet rendes 
bíróságnak adják át.46 

A húszas években meg-megújított, s a Közép-
Dunántúlra is kiterjesztett statáriumjog ad lehe
tőséget a messze földön ismert gonosztevő, Ba
bies József és társai elfogására és kivégzésére.47 

Életét a liberális jogi érvekkel dolgozó, szónoki 
tehetségéről közismert védőügyvéd, Deák Ferenc 
sem tudja megmenteni.48 

A harmincas évek első felében szinte folya
matos a statárium gyakorlása a Közép-Dunán
túlon. A közvéleményt különösen a Sobri- és 
Milfajt-féle bandák szabad garázdálkodásai há
borítják fel. Milfajt vállalkozása, Hunkár Antal 
szolgagyőri birtokos kirablása 1836. december 
8-án az ország nemesi vezetését ismételten arra 
kényszeríti, hogy minden erejével a rettegett 
gonosztevők ellen forduljon.49 Kihirdetik a sta
táriumot, a pásztorokat útlevél váltására kötele
zik, és megtiltják, hogy lovat és kocsit tartsanak. 
A boltosok nem árusíthatják a „lövéshez szük
séges portékákat". A bűnözők fejére minden 
eddiginél nagyobb vérdíjat tűznek ki. A hajtó-
vadászatot egyszerre kezdeményező Zala, 
Veszprém, Fejér, Komárom, Győr, Tolna megye 
katonasága, az itt állomásozó és ide vezényelt 
katonai alakulatok segítségével már 1836 végén 
elfogják Milfajt Ferencet, 1837 elején Fekete Jó
zsit, Mógor Jancsit, Király Jancsit, Holies Gyurit, 
Retse Marcit (Fűmag vagy Karalábi Jancsit), 
majd Lápafőnél február 16-án megütköznek Sob
ri bandájával.50 Sobri az összecsapás során meg
sebesül, s a szégyenletes halál helyett az öngyil
kosságot választja, amikor a helyzete kilátásta
lanná válik.51 Az összetűzésből csupán néhány 
társának sikerül megmenekülnie. A szétszórt, 
magányosan vagy kisebb csoportban bolyongó 
bandatagokat egyenként semmisítik meg az ül
dözők. A katonatartás, a jutalmak, az üldözés 
szervezése hatalmas összegeket emésztenek fel; 
egyedül a zalai nemesi pénztárat 3000 forint ter
heli.52 

A KÁLI-MEDENCE KÖZBIZTONSÁGA 

A közbiztonság 1836-ban a tapolcai járás terü
letén is meggyengül. Erre utal a szolgabíró is 
hivatalos jelentésében: ,,A vidéket csavargók az 
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2. ábra. Milfajt Ferenc halálos ítélete. 1836 
Abb. 2. Das Todesurteil von Ferenc Milfajt (1836) 

egész környéket rémületben tartják." A gonosz
tevők, jobb felszerelésükben bízva, összeütköz
nek a pandúrokkal és strázsamesterüket megse
besítik. 1836 júniusában Sobri és Milfajt bandája 
kószál a vidéken: „többed magukkal a tájékon 
megfordulnak, amint a pásztorok jelentéseiből 
megérteni lehet, s már azon intézeteket tettek 
szükségessé, hogy nagy erejekhez képest pan
dúrokat is több járásból egymás segítségére fel
szólítani kellettek".5 '5 

A nevezetes bandák időnkénti látogatásán kí
vül a Káli-medence helységeiben a közbizton
ságot rendkívüli események nem zavarják meg. 
1833—1841 között mindössze 51 esetben jár el 
a zalai büntető törvényszék az itteni lakosok 
ellen: 25 esetben kővágóörsi, 21 esetben köves
káli, 2 esetben mindszentkállai, 3 esetben mo-
noszlói bűnösök felett ítélkeznek a bírák. Az el
ítéltek között 11 esetben találunk kisnemeseket 
(6 kővágóörsit, 5 köveskálit). A Veszprém me
gyei börtönben 1835—1836-ban három személy 
raboskodik erről a vidékről: ketten lopásért ül
nek; a kővágóörsi mészárost káromkodásért íté
lik két hónapi börtönre.54 

A térségre általában véve jellemző, hogy leg
többször a tolvaj ság bűntette miatt kerülnek a 
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lakosok bíróság elé. A bűntetteknek több mint 
felét (27 alkalom) teszi ki a tolvajlás; ebből 11 
betöréses lopás: pince, kamra felverése, padlás 
felnyitása, házba történő besurranás. 

A szegényebb, munkátlan családok serdülő
korú gyermekeit gyakran láthatjuk csavarogni, 
a sátoros ünnepek, lakodalmak, mulatságok — 
-különösen Köveskálán, Kővágóörsön és Balaton-
henyén — ritkán múlnak el véres verekedések 
nélkül. Raksányi Károly református lelkész még 
a század második felében is telve van panasszal, 
ha a henyeiek szokásaira, életmódjára gondol: 
,,E1 van terjedve a borral való mértéktelenség, 
sok a részeges, káromkodó. Buzgó vallásos ér
zelmű férfi vagy nő alig található. Többen élnek 
vadházasságban . . ."55 A lakodalmak az evés-
ivás, lövöldözés ünnepei, a népszerű pinceszere
ken gyakoriak a verekedések, duhajkodások, 
testi sértések. Nem is csoda, hiszen „itatják egy
mást az utolsó erőtlenségig". Itt aztán méltán 
mondhatni: „Verekedés nélkül ritkán végződik 
a búcsú . . ."56 

Az erkölcsökre — talán egyedül Henyét ki
véve — mindenütt szigorúan ügyelnek: gyermek
vesztés, hűtlen elhagyás — a családi életet sú
lyosan veszélyezhető cselekmények — csak el
vétve fordulnak elő az érintett időszakban. A 
káromkodás alighanem annál gyakrabban, csak
hogy azért igen kivételes esetben idéznek perbe 
valakit.57 így példának okáért nemes Zsebeházy 
Gábor monoszlói lakost, aki 1839 farsangjának 
egyik vasárnapján — amiért az istentiszteleten 
egyik agilis elfoglalta a helyét — rettenetes ká
romkodást vitt végbe, felsorolva az összes szen
tek neveit. Szertelen tettének határozott oka van: 
,,a lakodalmi vendégségbe bevett erős italoknak 
szesze húzta ki belőle" a helyhez egyáltalán nem 
illő kifejezéseket. Szigorú büntetéseket kell el
szenvednie: félévi börtön közmunkával, heti 
kétnapi böjttel és kétszer két órán át kurta vas
sal, azonfelül a rabtartási költségeket is meg kell 
fizetnie.58 

Közismert, megrögzött bűnöző az egész kör
nyéken csupán egyetlenegy van: Fedő (Kócz) 
Ferenc, aki a harmincas években háromszor is 
megfordul az egerszegi börtönben. 1833-ban is
meretlen társával kirabolja az egyik kővágóörsi 
lakos, Tóth Anna házát; 1835-ben ismét tolvaj-
ságon kapják, egy évvel később, csavargás miatt, 
testvéreivel együtt tartóztatják le. 1838-ban újra 
börtönben találjuk. Családi körülményeire egyet
len adat is fényt vet: rabtartási költségét sem 
tudják beszedni „értéktelensége", vagyontalan-
sága miatt. 

Fedő mellett talán még négy személyt kell név 
szerint is megemlítenünk. Polgár György mind
szentkállai lakos ismert orgazda, elfogására ak
kor kerül sor, amikor a Horváth Mihály által 
Tapolcáról ellopott 31 ürüt minden ellenvetés 
nélkül megvásárolja. Köveskálán Hegedűs József, 
Vikler György és Vipler József 1837-ben teszi 
magát ismertté a megyei közvélemény előtt: a 
Veszprém megyei Pusztamiskéről 50 birkát és 
számos lovat elhajtanak, s a legnagyobb csend
ben megindulnak hazafelé, a bűntényre azonban 
hamarosan fény derül.59 

A közbiztonságnak ama válságos szakasza, 



a m e l y a n a p ó l e o n i h á b o r ú k i d e j é n k e z d ő d ö t t , a 
S o b r i - b a n d a f e l s z á m o l á s á v a l , 1837-ben l ezá ru l t . 
T ö b b h a s o n l ó f e g y v e r e s b e t y á r b a n d á k n e m v e 
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követő katonákkal szemben: a rablással csupán fe
nyegető közkatonákat, altiszteket súlyos testi fenyí
téssel büntetik. A gyalogos katonának 300, a lovas
nak 15 társa sorfala között kell 6-10-szer elhalad
nia a megvesszözés végrehajtásakor. A tiszteket ha
sonló esetben 5—10 évi kényszermunkára küldik, s 
rangjukat is elvesztik. Súlyosabb bűncselekmény el
követésekor, ha azzal a személy- és vagyonbiztonsá
got veszélyeztették, a bűnöst — a helytartótanács 
rendelete értelmében — felakasztották. VeML IV. 
la. 3/1803. II. 3. közgy. 

20. A Sobri és társai elfogatására kiadott körözőlevél-
ből tudjuk, hogy a bandatagok többsége Vas, Zala, 
Veszprém, Győr megyék szülötte, a legalsó sorból 
való, s pályáját kanászként juhászként, juhászboj
tárként kezdte, s az első elkövetett bűncselekmény 
után már elkötelezte magát a törvénytelen élettel. 
VeML XV. 2d. nr. 18. Gönczi szerint a betyárrá le
vest elősegítette az újoncozás rendszere, a szaba
dabb életet jelentő pusztai és erdei élet, a személyes 
szabadságvágy, az egyszer már a bűn útjára téved
tek félelme az igazságszolgáltatástól. GÖNCZI: So
mogyi betyárvilág, 14—34. 
Az osztrák birodalmi állandó hadsereg felállítása 
(1715) után a hadkiegészítésnek egy új formáját, a 
katonaállítást vezették be. A Magyarországra eső 
újonclétszám kivetéséről az országgyűlés döntött. A 
XVIII. században — verbunk vagy katonafogdosás 
útján — általában a 16—40 éves korosztályokat so
rozták, 1807-től — legalábbis elvileg — csak a 24 
éven aluliakat szabadott katonának állítani sorsolás
sal, ún. sorsvonással. A katonaállítást azonban to
vábbra is legtöbbször erőszakkal végzik: kiváló al
kalom minden újoncozás arra, hogy a politikai éle
tet irányító megyei nemesség megszabaduljon a fa
lurosszaitól, az elégedetlen szolgalegényektől, nap
számosoktól, a parasztmozgalmak hangadóitól. 
VARGA János: Katonaélet és hadkiegészítés 1711 — 
1867 között. In: SZŰCS Sándor: Szól a duda, verbu
válnak. Bp., 1962. 15—23. A kortársi közvélemény is 
világosan látta, hogy a társadalom perifériáján élő 
pásztorok mellett a katonaszökevények jelentik az 
állandó veszélyt a közbiztonságra nézve: ,,nálunk 
többnyire a pásztorok, kik távol a társaságtól, örök
ké pusztán s erdőkben nevelkednek és élnek, szöke
vények s más fényetek alá vétetett vétkesek, kik a 
törvény elől futnak, lesznek, fájdalom, haramiák
ká . . ." Ft 1834. 22. sz. 173. 

21. Magyarország története 1790—1848. Bp., 1980. 1. köt. 
529—531. 

22. Tarczy Lajos érzékletes leírása szerint az elfogott 
bűnözővel szemben tanúsított embertelen bánásmód 
igen gyakori: ,, . . . kikeresett szidalmak, sárral kővel 
hajigálás ütlegek serege, még pedig legközelebb a 
büntető igazság zsoldosaitól, a hajdúktól úgy, hogy az 
elfogottak órán száján agyán folyjon vére, még ez 
mind kevés ahhoz képest, a mi gyakran történik". 
TARCZY Lajos: Elmélkedés a polgári büntetésről. 
Tt 1837. I. köt. 218. A visszaélésekre mindenkor lehe
tőséged ad, hogy nincs egységes büntetőrendszerünk: 
„Büntörvény köre igen kiterjedett benne az egyenet
lenségek, homályok, tévedésre csábító hamis nyo
mok számtalanok . . . " HAVAS József: Gondolatok a 
Büntörvény okféjéről (princípiumáról), és annak gya
korlási hasznáról. TGY 1831. 2. köt. 6. Tudományos 
közvéleményünk előtt ismeretes, hogy börtöneink 
állapota még az alapvető higiéniai követelmények
nek sem felel meg: a cellák „dögletes légű sötét lyu
kak, inkább holtak, mint élők tanyájául alkalmasak". 
KOVÁCS László: A müncheni fenyítő dologház. Tt 
1839. 208—209. Zsoldos Ignác — az ismert közigazga
tási szakember — részletesen kifejtett nézetei szerint 
a bűntetőreformnak a hazai valóságos helyzet isme
retéből kell kiindulnia. A bűnözés elleni hathatós küz
delemnek társadalmi feltételei vannak: a nép gazda-
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sági felemelése és erkölcsi-vallásos nevelése együt
tesen hozhatja meg a kívánt eredményt. A gazdasági 
előrehaladásnak meg kell teremteni a jogi előfelté
teleit (pl. szabad birtokhasználat, törvény előtti 
egyenlőség, munkaalkalmak biztosítása) és ki kell 
építeni a bűnmegelőzés intézményes rendszerét (me
gyei karhatalom modernizálása, helyi polgárőrségek 
felállítása, mezei rendőrség létrehozása, mértékletes
ségi társaságok alakítása). Korszerű büntető törvény
könyvet kell alkotni, egyszerűsíteni kell a büntető
eljárást, melynek nyilvánosnak kell lennie. Fogház
reformterve szerint egészséges, magánrendszerre 
és munkára épülő fogházakat kell rendszeresíteni, 
melyekben a bűnösöket embernek tekintik, törődnek 
nevelésükkel, művelődésükkel (pl. szabadidejükben 
jó könyvek olvasására serkentik őket.). ZSOLDOS 
Ignác: Néhány szó a honi közbátorságról. Pest, 1838. 
82—98. 

23. Az első magyar polgári Btk. keletkezéstörténetét fel
dolgozta VARGA János: Deák Ferenc és az első ma
gyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalai Gyűj
temény, 15. Zalaegerszeg, 1980. A reformkor legkor
szerűbb büntetőjogtana SZOKOLAY István: Büntető
jogtan. Pest, 1848. Az 1848-as alkotmány büntetőjogi 
vonatkozásairól KOVÁCS Kálmán: A magyar bünte
tőjog és büntetőeljárási jog története 1848-tól 
1944-ig. Bp., 1971. 7., CSIZMADIA Andor—KOVÁCS 
Kálmán—ASZTALOS László: Magyar állam- és jog
történet. Bp., 1975. 352. 

24. „Javító dologház" működik már 1834-ben Aradon, 
Nógrád és Tolna megyékben. Ft 1834. 3. sz. 23—24. 
Jankó János, Arad megye levéltárosa szerint az 1821-
ben felállított aradi intézetben a „szükséges bünte
tések mellett a vétkeseknek meg jobbítása s hasznos 
polgárrá tétele, a fenyítő intézet" legfőbb célja. A ra
bokat először kenderfonásra tanították meg, később 
azonban gyapjútisztításra és -fonásra is. Kezdetben 
önellátásra törekedtek, később azonban már piaci 
termelésre is berendezkedtek. Az 1830-as években 
Arad városát, a megyét és a szomszédos megyéket 
is ellátták jó minőségű és olcsó termékeikkel. A be
tanulási idő miatt csak a fél évnél hosszabb bünte
tésre ítélt rabokat foglalkoztatták a kisüzemben; a 
betanulási idő elteltével naponta 1 krajcár fizetést 
kaptak, amelyet szabadulásukig pénztárban őriztek, 
s csak büntetésük letelte után fizettek ki részükre, 
nehogy szabadulásuk után „nyomasztó szükségtől 
szorongattatva, újabb gonosztettek követésére kény
szeríttessenek". JANKÓ János: Rabmunkáltató in
tézet Arad vármegyében. Ft 1834. 10. sz. 76—79. Pest 
szabad királyi város 1841-ben létesít hasonló intéze
tet. ///'. PALUGYAY Imre: Magyarország történeti, 
földrajzi s állami legújabb leírása. Pest, 1853. II. köt. 
97—103. 

25. D.: Visszatekintés ifj. Bezerédj István népesítést tár-
gyazó értekezésére a munkátlan szegényeket, koldu
sokat és csavargókat illetőleg. MG 1841. 88. sz. 1404— 
1410., 89. sz. 1420—1424., 90. sz. 1433—1437. 

26. TARCZY: i. m. 22. 
27. PAULER Tivadar: Büntetőjogtan. Pest, 1872. 182., 

N. N.: Tömlöczök. Ft 1834. 44. sz. 347—349.; a német 
börtönviszonyokkal foglalkozik KOVÁCS: i. m. 205— 
218., LUGOSSY József: Függelék a fogházjavítási 
tárgyhoz. Athenaeum, 1839. II. köt. 7. sz. 97—103. 
Lugossy József értekezésében az 1837-ben, Brémában 
alakult „rabóvó egyesületet" ismerteti, amely a sza
badultak utógondozásával foglalkozik. 

28. VeML XII. 2d. nr. 18. 
29. Az eddigi levéltári kutatások egyértelműen kimu

tatták, hogy a leghíresebb, legütőképesebb betyár
bandák létszáma alacsony volt. Gönczi úgy találta, 
hogy a szervezett csoportok általában 4—5 főből áll
tak, jómagam arra a megállapításra jutottam, hogy 
4—8 fő között mozgott az állandóan újjászerveződő 
csoportok létszáma. GÖNCZI: Somogyi betyárvilág, 

145—146. HUDI József: Betyárvilág. Napló, 1981. 
II. 28. 7.; A Magyar Néprajz szerzői szerint a csopor
tok 2—3, gyakran 10—15, esetenként 50—60 főből 
álltak. BALASSA—ORTUTAY: i. m. 473. Az utolsó 
adatot erős túlzásnak kell tekintenünk. Megállapítá
sainkat megerősíti a közállapotokat kitűnően ismerő 
Zsoldos Ignác, aki azt írja, hogy a Sobri-féle „lator
banda" „legfeljebb 8 személyekből állott." ZSOL
DOS: i. m. 20. Nemzetközi párhuzamokat véve is meg
állapítható, hogy a magyarországi bünbandák közel 
sem voltak olyan nagy létszámúak, mint az amerikai, 
vagy dél-európai haramiabandák. Ezt már a kortár
sak is reálisan látták: „Találkoznak ugyan czimbora-
ságok (Magyarországon) . . ., de egész csordák s csa
ládok soha sem társulnak össze, mint Olasz- vagy 
Spanyolországban, annyival kevésbé mint sok török 
és oláh tar tományokban." N. N.: Haramiák. Ft 1834. 
22. sz. 173. 

30. BALOGH Jenő: A büntetendő cselekmények száma 
és fejlődése Magyarországon. Budapesti Szemle, 
1911. 20—27. VAßGA; Deák Ferenc és az első ma
gyar polgári büntetőrendszer tervezete, 5. 

31. PAULER: i. m. 143—154., BALOGH: i. m. 20—27. 
Nyugat-Európában kezdtek el először foglalkozni a 
büntetőeljárás reformjával a XVIII . század utolsó 
harmadában. Blakstone tervei alapján 1779-ben szü
letett meg az első törvény Angliában javító fogház 
létrehozására, de a gyakorlati kivitelezésig még egy 
jó évtizedet kellett várni: az első liberális elvekre 
épülő javító fogházat 1791-ben nyitották meg Glou-
cesterben, 200 rab számára. Az intézetben nem al
kalmaztak bilincset, eltörölték a polgárhoz méltatlan 
testi fenyítést és munkára szoktatták a rabokat. 

A következő évtizedekben a börtönviszonyok ja
vítása, a büntetőeljárás modernizálása terén Svájc, 
Amerika és a német államok is felzárkóztak a fejlett 
Anglia mögött. 1820 után a Aör-rendszerű börtönök 
helyett legtöbb helyen a sugár elrendezésű javítóhá
zakat kezdik építeni, a rabok gondozására ún. töm-
löctársaságok alakulnak francia, orosz, német föl
dön, s a törvényhozásban is egyre inkább a felvilá
gosodás és liberalizmus elvei érvényesülnek. 

Az elítéltek életkörülményei azonban még a leg
fejlettebb országokban is csak lassan javulnak. Nagy-
Britanniában például 1826-ban 518 börtön van, ezek
nek csak kis hányadában tudják megoldani az egyé
ni elkülönítést; Angliában, az ország legfejlettebb 
részén 1832-ben a börtönöknek alig több mint 20% -
ában tudják elkülöníteni a rabokat, a nagyobb inté
zeteknél egy-egy szobában 15-30 foglyot zsúfolnak 
össze. Franciaországban — bár a kormányzat millió
kat áldoz a fogházak korszerűsítésére, ugyancsak 
sok az osztatlan, egészségtelen börtön, ám az életkö
rülmények még itt is sokkal jobbak, mint a közép
európai börtönökben. N. N.: Tömlöczök. Ft 1834. 44. 
sz. 347—349., 45. sz. 354—356. 

32. ZML IV. la. 13/5. 1810. IV. 16. kisgy. 
33. Uo. 15/1810. VIII. 21. közgy., MAGDA Pál: Magyar 

Országnak és a határ őrző katonaság vidékinek leg 
újabb statisztikai és geographiai leírása. Pest, 1819. 
297. 

34. A vérhatalommal bíró uradalmak adatait is ide szá
mítva, valamivel több lehet az elítéltek száma. 

35. ZML IV. la. 2/1810. VI. 16. közgy. 
36. Uo. 20/19. 1810. VIII . 21. közgy. 
37. VeML IV. lb. 24/1814. II. 15. közgy. 
38. ZML IV. lb. 52/3. 1814. I. 4. közgy. 
39. Uo. 
40. Uo. IV. la. 157/1815. II. 13. közgy., Uo. 163/1837. 

közgy. Somogy megye pandúrjainak száma 1814-ben 
80, később 120 fő. GÖNCZI: Somogyi betyárvilág, 
120. Veszprém megye katonaságának létszáma az 
1810-es években 50, az 1840-es években 90 fő körül 
mozog. VeML IV. lb. 94/1848. sz. 

41. VeML IV. la. 36/1815. III . 3. közgy. 
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42. ZML IV. 14m. 157/1828. V. 14. 
43. 1826. augusztus 26-án a zalai és veszprémi üldöző 

csapat egyszerre keresi Vida Marci bandáját. A 
nyomok a nagyszőllösi vágás irányába vezetnek. A 
zalai csapat kb. délután 4 óra tájban éri el a betyá
rokat a falun kívül a tanyáknál: lövöldözés támad, 
Vidát találat éri, földre esik s röviddel utána meg
hal. Vida a kezdet kezdetén dezertorként kerül a 
veszprémi börtönbe, ahonnét 1811-ben megszökik: 
„azulta a zsivány seregeknek, kiknek száma a vélek 
egyetértő orgazdákkal egygyütt, könnyen százra 
megyén, vezetője volt, s azulta számlálhatatlan rab
lásokat elkövetett . . ." ZML IV. lb. 1649/1815. VIII . 
28. közgy. 

44. VeML IV. lb. 14/1812. XI. 2. közgy. 
45. Uo. IV. lb. 25/1812. III . 10. közgy. 
46. ISj. PALÜGYAY: Megye-alkotmány, 167—175., 

MEZNERICS István: A megyei büntető igazságszol
gáltatás a 16—19. században. Bp., 1933. 23—24., ÉDER 
László: A halálbüntetés története és ethikai bírálata. 
A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Kara Erkölcstudományi (— Missziológiai) Szeminá
riumának dolgozatai. Bp., 1931. 58—90. 

47. FÜLÖP: i. m. 60. 
48. Deák Ferenc beszédei, 1829—1847. (összegyűjt.: Kó-

nyi Manó). Bp., 1882. 1—6. 
49. A rablásról beszámol Hunkár Antal emlékirataiban. 

Hunkár Antal emlékiratai (közli: Lukinich Imre). 
Hadtörténelmi Közlemények, 1926. 353—354. 

50. Az eseményeket többnyire hitelesen írja le EÖTVÖS 
Károly: A híres Bakony és a híres Sobri Jóska. 1885. 
In: uö.: Emlékezések. Eötvös Károly Munkái, VI. 
Bp., é.n. 63—102., uö.: A Bakony. Bp., 11. köt. 1—82. 

51. A lápafői „ütközetről" a tolnai főispán a következő
képpen számol be: ,,a lápafői erdőben a gonosztevők 
a dzsidás ezred egy szakaszával (1 strázsamester 25 
közvitézzel) keveredtek harcba; a gonosztevők he
vesen támadtak a sötétedésig, s a küzdelem végéig 
kb. 200 lövést adtak le." A kölcsönös lövöldözés 
eredménye: két katona meghal, három súlyosan 
megsebesül. Varga Ferenc dezertor fogságba esik, 
Sobri öngyilkos lesz. FÜLÖP: i. m. 247— 249. 

52. ZML IV. la. 1802/1837. közgy. Veszprém megye a 
nemesi pénztárból 2176 forintot fizetett ki az üldö
zés költségeire. VeML, IV. la. 1395/1837. közgy. 

53. FÜLÖP: i. m. 127—128. 
54. ZML IV. 14. A tiszti fenyítő és büntető perek lajst

roma, 1831 — 1841. 
55. LACKOVITS Emőke: Köveskál, Balatonhenye és 

Monoszló református egyházainak XVIII—XIX. 
századi iratai és anyakönyvei. VMMK 14. (1979) 274. 

56. Uo. 275. 
57. A büntetőperek lajstromában az adott időben csu

pán Kővágóörsön találkozunk hasonló kihágással. 
58. ZML IV. 14n. 1839. 52. köt. nr. 119. 

59. Fedőre és társaira vonatkozó bejegyzések a lajst
romban: IV. 14n. 1833. 2. köt. nr. 51., 1835. 16. köt. 
nr. 57. és 2. köt. nr. 51., 1838. 44. köt. nr. 158.; Hege
dűs és társai ügye 1837. 34. köt. nr. 103. Az 1833— 
1841 között letartóztatott személyek és a törvényte
lenség (adósság és bűncselekmények) közötti össze
függést az alábbi táblázat mutatja. Az ismeretlenek 
rovatában azok szerepelnek, akiket a tisztiszék lajst
romkönyve és a töredékesen megmaradt törvény
széki iratok segítségével nem lehetett azonosítani, s 
csak a nevüket ismerjük, az elkövetett kihágást vagy 
bűncselekményt nem. 

A helység neve 
Ë Befogás 
| jogcíme: t K ö v á . 2 . Kö- 3. Mind- 4. Mo-
o góörs veskál szent- noszló 
OT kálla 

1. Tolvaj ság 13 11 1 2 

2. Verekedés 4 2 — — 

3. Gyermek
vesztés 1 — — — 

4. Isten
káromlás 1 — — 1 

5. Útlevél-
hamisítás — 1 1 1 

6. Gyilkosság — 1 — — 

7. Csavargás 4 — — — 

8. Hűtlenség — 1 — — 

9. Adósság 2 — — — 

10. Ismeretlen — 5 — — 

összesen: 25 21 2 3 

60. VeML IV. lb. 94/1848. közgy. 1847 őszén a közép
dunántúli vármegyék — Vas, Zala és Veszprém — a 
szeptemberben és októberben „társaságba alakult 
fölfegyverkezett gonosztevőket" összehangolt intéz
kedések segítségével rövid időn belül elfogják és 
tagjait büntető törvényszék elé állítják. 
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JÓZSEF HUDI 

ANGABEN ZUR GESCHICHTE DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT 
IM KOMITAT ZALA UND IM KÁLER BECKEN IN DER 

ERSTEN HÄLFTE DES XIX. JAHRHUNDERTS 

Die Studie wurde auf Wunsch des Bakony-Museums 
in Veszprém als Teil jenes langfristigen Instituts
forschungsprogramms angefertigt, dessen Ziel die 
komplexe historisch-ethnologische Erschließung der 
Niederlassungen im Káler Becken ist. 

Mit der Geschichte der öffentlichen Sicherheit in 
XIX. Jahrhundert hat sich für lange Zeit nur die Eth
nologie eingehend und mit wissenschaftlichem An
spruch befaßt. Die rechts-, verwaltungs- und ortsge
schichtliche Forschung kam erst in den letzten zwei 
Jahrzehnten in Schwung und brachte auch auf diesen 
Gebieten neue Ergebnisse. 

Der Autor möchte mit der Charakterisierung der öf
fentlichen Sicherheit in den Jahrzehnten vor 1848 zu 
den sicherheits- und verwaltungsgeschichtlichen For
schungen beitragen. 

Die Studie besteht aus vier Kapiteln: im ersten gibt 
der Autor einen Überblick über die bisherigen For
schungen und legt kurz jene Wirkung dar, die das Ver
brechen im XIX. Jahrhundert auf die Volksdichtung 
und die Künste, besonders auf die Literatur und die 
Filmkunst, ausübte. Im zweiten Kapitel greift er die öf
fentliche Sicherheit in Ungarn in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts und die charakteristischen Züge der 
sogenannten Betyarenwelt heraus, erläutert die Be
deutung des Begriffe Betyár und unterscheidet auf
grund der bisherigen Forschungen zwei Typen des Be-
tyars: den Pferdebetyaren der Tiefebene, dessen Le
bensform sich an die im XVIII.—XIX. Jahrhundert 
sich voll entfaltende Großtierhaltung in der Pußta band, 
und den Betyárén Transdanubiens und der Berggegen
den, der zu Fuß ging oder mit einem Pferdewagen fuhr, 
ein Waldleben iührte und dessen hauptsächlichste Un
terhaltsform neben dem Diebstahl die Ausplünderung 
und Ausraubung von Reisenden war. Der Autor weist 
darauf hin, daß der Grund für die Existenz der Betya
renwelt — genau wie für ihre Entstehung — in erster 
Linie in der überholten Soldatenstellung des österrei
chischen Reiches zu suchen ist: die Soldatenstellung er
folgte nämlich in der Praxis zum größten Teil mit Ge
walt — mit der Gefangennahme der jungen Burschen. 
Die Dienstzeit betrung 10 Jahre, und wer nicht Soldat 
werden wollte, geriet außerhalb des Gesetzes, d.h., sie 
wurden geächtet. Die Geschichte der öffentlichen Si
cherheit vor 1848 kann in drei charakteristische Ab
schnitte unterteilt werden: der erste Abschnitt dauerte 
vom Beginn der Napoleonischen Kriege bis an das Ende 
der zehner Jahre, der zweite umfaßte die zweite Hälfte 
der zwanziger Jahre und der dritte das erste und zweite 
Drittel der dreißiger Jahre. Im ersten spielen die Krie
ge eine bedeutende Rolle, in den folgenden Zeitabschnit
ten wiederum die finanzökonomische Inflation, die Ab
wechslung der konjunkturellen und dekonjunkturellen 
wirtschaftlichen Abschnitte und die infolge der Entfal

tung der bäuerlichen Warenprodukt ion eintretende ge
sellschaftliche Mobilisierung, welche bedeutende Mas
sen an die Peripherie der Gesellschaft drängte. Die Be
tyarenwelt, das „Volksbanditentum", war das gesell
schaftliche Produkt der tiefgreifenden Krise des feuda
len Ungarn. Das Betyarenleben, welches der Autor 
ebenfalls im zweiten Kapitel charakterisiert , bedeutete 
in erster Linie eine spezielle Lebensweise: den dauer
haften Zustand des außerhalb der Gesellschaft Stehens, 
der für die geächteten Menschen eine ständige Lebens
gefahr bedeutete. Die Betyárén organisierten sich zum 
Selbstschutz in kleinen Banden von 4-8 Personen, die 
unter der Leitung eines Führers standen und sich in 
ständiger Bewegung befanden. Ihre Versorgung mit Le
bensmitteln und Munition wurde durch die an der Pe
ripherie der Gesellschaft lebenden Schichten — haupt
sächlich Schäfer und Schweinehirten — abgesichert. 

Das dritte Kapitel verfolgt die Veränderungen der öf
fentlichen Sicherheit im Komitat Zala und das vierte 
Kapitel die Veränderungen im Káler Becken. Das Komi
tat Zala regelte wie die meisten Komitate Transdanu
biens schon zur Zeit der Napoleonischen Kriege in 
mehreren Beschlüssen und Statuten die öffentliche Si
cherheit, versuchte in den zehner Jahren die Auflösung 
der Räuberbanden mit Waffengewalt und arbeitete re
gelmäßig mit den benachbarten Komitaten zusammen. 
Mit der Einführung des Standrechts wurden in mehre
ren Fällen erfolgreiche Aktionen zur Ergreifung der 
berühmten Räuber organisiert. Die bedeutenste Aktion 
führten 1836 und 1837 die Komitate des mittleren Trans
danubiens durch: das Ergebnis der erfolgreichen Treib
jagd war, daß die Sobri-Bande liquidiert wurde. Damit 
ging auch symbolisch die Blütezeit der Betyarenwelt in 
Ungarn zu Ende. 

Auch die öffentliche Sicherheit des Káler Bekkens 
wurde in der Mitte der dreißiger Jahre erschüttert: im 
Jahre 1836 gefährdete die Sobri-Bande die Sicherheit 
von Leben und Gut. Die Bezirksstuhlrichter versuchten 
mit der Mobilisierung der Armee des Komitats, die 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Die öffentliche Sicherheit 
des Káler Beckens in den Jahrzehnten vor 1848 kann 
als überdurchschnittl ich bezeichnet werden. Zwischen 
1833 und 1841 wurden von den Komitatsbehörden in 
Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla 
und Monoszló in nur insgesamt 51 Fällen Strafver
fahren durchgeführt, wobei mehr als die Hälfte der 
Verbrechen in die Kategorie Diebstahl eingereiht wer
den und in den anderen Fällen man von Gesetzesverlet
zungen geringerer Bedeutung sprechen kann. In der 
ganzen Gegend gab es nur einen einzigen eingefleisch
ten Verbrecher: Ferenc (Fedö) Köcz, den das Gericht 
von Zalaegerszeg in der dreißiger Jahren wegen Dieb
stahls, Einbruchraubes und Landstreicherei dreimal für 
kürzere bzw. längere Zeit zu Gefängnis verurteilte. 
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H A L Á S Z I M R E 

A KÁLI-MEDENCE FALVAINAK OKTATÁSÜGYÉHEZ 

Esetleges adatok közlésével tudunk csak hozzá
járulni a címben jelzett régió alsó fokú oktatásá
nak történetéhez, mert azonos időből tökéletes, 
valamennyi felekezetre kiterjedő metszetet nem 
sikerült fellelni. Külön kell azonban tárgyalni az 
egyes felekezetek iskoláit, hiszen csak így kap
hatunk helyes összképet a Káli-medence falvainak 
oktatási, művelődési vagy akár műveltségi hely
zetéről. Tanulmányunkban elsősorban arra szeret
nénk választ keresni, hogy milyen volt a korabeli 
intézményhálózat és ez megfelelt-e kora igényei
nek.1 

AZ ÍRÁSTUDÁS KÉRDÉSÉRŐL 
A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

Benda Kálmán a XVIII . század iskolázottságáról 
és írástudásáról megállapította, hogy a mezővárosi 
elöljáróság írni tudása a Dunántúlon 42% -os, a fal
vakban ugyanez az arány 11,4% -os volt. Ha ezeket 
az értékeket megyékre vetítjük, akkor a korabeli 
Zala megye (hiszen századunk közepéig ehhez a 
megyéhez tartoztak a Káli-medence falvai) a se
reghajtó; 3% -kai mélyen a dunántúli átlag alatt 
van. Ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy 
Zala megye 539 falujában mindössze 149 tanító mű
ködött.2 

Milyen volt az írni-olvasni tudás a Káli-meden
ce egyes községeiben? Az 1767-es és 1777-es úrbéri 
összeírásokban található kérdőpontokat a helysé
gek elöljáróinak aláírásukkal kellett hitelesíteni. 
Ezekből a hiányosan fennmaradt összeírásokból 
következtethetünk a korabeli írni tudásra:'5 

Település neve 

Balatonhenye 
Kővágóörs 
Kékkút 
Köveskál 
Szentantalfa 
Szentbékkálla 
Káptalantóti 

Alá Tud Nem tud 
írások írni írni 
szama 

8 3 5 
12 — 12 
6 — 6 
5 1 4 
6 — 6 

13 — 13 
9 — 9 

7 községben 
összesen 59 55 

Tehát a XVIII . század közepén az 59 községi 
elöljáró közül mindössze 4 tudta a nevét leírni, a 
hitelesítők 6,78% -a. Ez a szám önmagában elriasz
tó, de figyelembe kell venni, hogy a tanítók ez idő
ben csak azoknak tanítottak írást, akik ezt igé

nyelték. Az írás-olvasás önmagában tehát nem 
adott ebben a korban társadalmi rangot.4 Zala me
gye 568 településéből csak 220 olyan összeírás ér
kezett be, ahol legalább egy aláírás szerepelt. Az 
összeírásokból hiányoznak azonban többek között 
(Zala/Egerszeg, Kanizsa, Kiskomárom, Keszthely, 
Csopak és Tapolca válaszai is, ahol az átlagosnál 
magasabb lehetett az írásbeliség. A Káli-medence 
falvainak összeírásaiból Balatonhenyén a bíró és 
két esküdt, Köveskálon az egyik esküdt tudta le
írni a nevét. Tehát a XVIII . század második felé
ben a községek lakóinak nem volt mindennapos 
tevékenységük a betűvetés, a gazdasági, társa
dalmi szokások ezt nem tették szükségessé, s bár 
az iskoláztatás és az írástudás szintje a XVIII— 
XIX. században jelentős mértékben emelkedett, a 
parasztság döntő többsége nem volt írástudó em
ber, kultűrája elsősorban szájhagyományokra tá
maszkodott. Ismereteit a hagyományos szóbeli, 
jobbágyi művelődésből merítette.5 Ezért van, hogy 
a falu egyetlen írástudó embere (a plébánost vagy 
a lelkészt leszámítva) a tanító, akinek éppen ezért 
el kell látnia a községi nótárius feladatát is, és hiá
ba akarták ezt a feladatot a későbbi rendeletek le
venni a válláról, ez elsősorban azért nem sikerült, 
mert a falusi írásbeliség még nem ért el ez idő tájt 
magasabb fejlettségi szintet, amely csak a korszerű 
polgári alsó fokú közigazgatás bevezetésétől válik 
majd lehetővé, így megszűnnek vagy a minimum
ra csökkennek a falusi tanító közigazgatási fel
adatai. 

Mielőtt felekezetenként vennénk sorra — a 
fennmaradt források alapján — az egyes iskolákat, 
vessünk egy pillantást a népességszámra. Az első 
magyarországi népszámlálást II. József végeztette 
el 1784 és 1787 között. Ez az egyetlen adatsorunk, 
melyből következtethetünk a korszak, ill. a régió 
falvainak népességére. A táblázatból ezűttal a leg
fontosabb az utolsó adatsor, a „sarjadék" száma:6 

Házak Csalá Tényl . Nők 1 — 12 
Helység neve szama dok népes szama eves 

szama ség 
száma 

férfi-
sar jadék 

száma 

(Balaton)Henye 113 150 622 298 60 
Kékkút 50 61 269 124 48 
Kövágóörs 275 325 1279 654 129 
Köveskál 183 210 822 426 57 
Mindszentkál la 74 66 294 146 35 
Monos torapá t i 106 141 681 324 104 
Salföld 107 91 373 183 55 
Szentantalfa 113 136 629 316 50 
Szentbékkál la 124 120 674 226 61 
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A KATOLIKUS KISISKOLÁK 

Kosáry Domokos szerint a falusi iskolák fö fel
adata — a feudális uralkodó osztály szemszögé
ből — elsősorban nem bő tárgyi ismeretekkel fel
vértezett országlakók, hanem engedelmes alatt
valók nevelése volt, kik elfogadják a fennálló 
rendszert, és ebbe a társadalomba beilleszkednek. 
Géljük volt még egy bizonyos csekély számú „köz
vetí tőréteg" kiemelése, kik — mint papok vagy 
tanítók — a feudális eszményképeket hivatottak 
tovább mélyíteni az őket követő generációkban.7 

Az alsópapság jelentős része paraszti sorból szár
mazott, s a papnak készülő fiuknak elengedhetet
len volt bizonyos alapvető ismeretek megszerzése 
ahhoz, hogy a magasabb iskolában megállhassák a 
helyüket. Ezért aztán a falusi iskolákat felekezetek 
szerint szervezték, és mindenki szerette volna sa
ját felekezethez tartozó iskolába adni gyermekét. 
Az egyházi hatóságok pedig szigorúan tiltották a 
más felekezetűek iskolájának látogatását.8 

Kisiskolák először azokon a helyeken jöttek 
létre, ahol a plébániák is kialakultak. Később azon
ban az anyaegyház iskoláján kívül létrejöttek a 
filiális iskolák is, a Káli-medence római katolikus 
egyházigazgatása 1777-re, az első teljességre tö
rekvő iskola-összeírás idejére a következőképpen 
alakult ki: 

Anyaegyház Filia Isk( э1а v a n + 
nincs — 

Káptalantóti 
Salföld 
Kékkút 

+ 
+ 
+ 

Kövágóörs + 
Csicsó 

Monoszló 
Szentantalfa 

+ 
+ 

Szentbékkálla -+~ 
Mindszentkálla + 
Köveskál -(-
Balatonhenye 

11 helységből kilencben már működött iskola. 
Ez rendkívül jó arány, és ha a Káli-medencéhez ha
sonló mikrotájakkal hasonlítjuk össze, mint pél
dául Göcsej, Hetes vagy az Őrség, tárgyalt régiónk 
iskolahálózata kiemelkedően jó. Emellett figye
lembe kell venni azt is, hogy más felekezetek is
kolái is működtek a régióban, így például Balaton
henye községben a katolikus népesség elenyészően 
alacsony volta miatt nem volt katolikus iskola, de 
a XVIII . század közepétől tudunk a helységben 
református iskola működéséről. 

Jóllehet a tanító, az iskola megléte nem mindig 
jelentett színvonalas tanítást, tanítóképzés sincs 
még, valamint a tanítói foglalkozás sem tartozik 
a társadalmilag megbecsült foglalkozások közé,9 

mindenképpen egyetlen kérdés csak a döntő: mű
ködik-e az iskola! Ebben az esetben egyértelmű 
igennel kell felelnünk. 

A Káli-medence falvaiban a katolikus kisisko
lák a XVIII . század közepén tűnnek fel. A legré
gebbi cannonica visitatióról 1745-ből van tudo
másunk, tehát ebben az időben már hosszabb-rö
videbb ideje kellett működni ezeknek a kisisko
láknak. A tapolcai főesperességben 1745-ben 1 
mezővárost, 6 plébániás falut és 19 filiát írtak 
össze. Valamennyi helységben volt tanító, de a 
hat plébániás falu közül csak négyben, Gyulake-
sziben, Nyirádon, Kővágóörsön és Szentbékkál-
lán folyt a tanítás, Tördemicen és Tótiban nem. A 
19 filiából 12-ben folyt tanítás, hétben nem, mert 
a tanítónak nem volt tanítványa.10 

Mária Terézia 1760-ban megalakította a Bécsi 
Udvari Tanulmányi Bizottságot, ezzel megterem
tette a lehetőségét és feltételeit annak, hogy az 
oktatásügyet egységes szempontok szerint rend
szerbe foglalják, s ennek a folyamatnak a csúcsa 
az 1777-ben kiadott Ratio Educationis. 

A rendeletek és az időközben kiadott rendel
kezések előkészítéseként több összeírás maradt 
ránk, melyek közül a helytartótanács által elren
delt 1777. évi összeírás a legteljesebb. A XVIII . 
század második feléből három hivatalos, állami 
összeírásról van tudomásunk, ami a kormányzat 
törődését, az ezen a téren felgyorsult munkát is 
jelzi, s ez is hozzájárult a kezdetben csekély tár
sadalmi igény mellett ahhoz, hogy a káli falvak 
iskolahálózata ilyen magas fokot érjen el. 

A három összeírás eredménye a következő:" 

Kisiskolával 
rendelkezik: -\-

kisiskolával 
Helység neve nem rendelkezik: -

1770 1777 179 

Balatonhenye + — — 
Káptalantóti + + — 
Kékkút — t + Köveskál — + — 
Kövágóörs t + + 
Mindszentkálla — + — 
Monostorapáti + + + Salföld — 1 + Szentantalfa + + — 
Szentbékkálla + + + 
10 helységből 6 9 5 

Zala megyében 1770-ben 519 helységben 146 
iskolát, illetve iskolamestert írtak össze,12 úgy
hogy a káli falvak átlaga itt is magasan felette 
van a megyei átlagnak, és ha a mikrotájakkal ha
sonlítjuk össze, az arány még jobban megjavul, 
hiszen Göcsejben, Hetesben volt olyan fára, 
melyhez tartozó 12 filiában egyetlen iskola sem 
volt.13 

Az 1770-es összeírásból a tanítók neveit, tanít
ványai számát illetve a tantárgyakat tudhatjuk 
meg:14 
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Tanító 
Helység neve 

Balatonhenye Török Sámuel 
Káptalantóti Patyi Ádám 
Kékkút (nincs iskola 
Köveskál nincs iskola 
Kővágóörs van iskola 
Mindszentkálla Sziártó Ferenc 
Monostorapáti Molnár György 
Salföld nincs iskola 
Szentantalfa Szilágyi Pál 
Szentbékkálla Csébi Antal 

Tanulók 
száma Tantárgyak 

(más adat nem szerepel) 
29 olvasás, írás, hittan 

(más adat nem szerepel) 
nincs nem tanít 

8 olvasás, írás, hittan 

(más adat nem szerepel) 
nem szerepel elemi ismeretek, 

számadat latin olvasás 

Teljességre törekvőbb az 1777. évi összeírás, 
ahol a helytartótanács 13 kérdésre követelt vá
laszt, ebből szemléletes kép rajzolódik elénk nem
csak az iskolák állapotáról, hanem a tanítók jöve
delméről iis. 

A teljesség igényével, a kérdőpontok felsoro
lása után valamennyi iskoláról beérkezett vala
mennyi adatot közlünk, miután ez az egyetlen, 
mindenre ki térő felmérés:15 

A helytartótanács által elrendelt összeírás kér
dőpontjai: 

1. Mely helységben és ki a tanító? 
2. Hány növendéke van és ezek milyen vallá

súak? 
3. Mit és hogyan tanít? 
4. Jövedelmének felsorolása. 
5. Hogyan tanít, milyen javítás szükséges vagy 

ajánlatos a munkájában? 
6. Mikor és ki építette az első iskolát és alkal

mazta az első tanítót? 
7. Ki alkalmazza jelenleg a tanítót és ki gyako

rolja felette a felügyeletet? 
8. Van-e a tanítónak egyéb foglalkozása, és ezért 

milyen fizetést kap? 
9. Kántorságon kívül mellékfoglalkozása és 

egyéb jövedelme? 
10. Van-e háza, azt ki építette, ki köteles fenn

tartására ügyelni, milyen állapotban van, van-e 
az épületben külön iskolaszoba? 

11. A házon kívül van-e egyéb fundusa? 
12. A tanító alkalmas-e feladata ellátására? 
13. Mikor látogatják a tanulók az iskolát? 
Mi a tanítás és a vakáció rendje? 
Ezután lássuk valamennyi választ. (Megjegy

zendő, hogy vannak olyan kérdőpontok is, me
lyekre nem érkezett válasz, egyes helyeken egy
két kérdést összevontak.) 

KÁPTALANTÓTI 
(anyaegyház) 

1. Az anyaegyházban Banai József a tanító. Az 
anyanyelven kívül latinul és közepesen németül 
is tud. 

2. 27 róm. katholikus, mindkét nembeli növen
déke Van. "• :,:•!. 

3. Az ABC-n kezdve az olvasás ismeretét, de aki 
akarja a fiúk közül, annak írást és elemi ismerete
ket is tanít modern módszerrel. A lányoknak csak 

olvasást tanít. Szombatonként s vasár- és ünnep
napokon ebéd után van vallásoktatás. 

4. — Az említett tanulók közül 7 fél évig jár is
kolába, ezek után fejenként 70 dénárt kap 4,90 frt 

— 20 csak egy negyedévig jár, fejenként 35 
dénár 7 frt 

— 134 önálló gazdától és zsellértől kap fejen
ként 15 dénárt 20,10 frt 

— minden gazda ad 1/2 mérő"' gabonát. Ilyen 
van 60, tehát 30 mérőnyit. Ez 50 dénárjával 

15 frt 
— a többi 74 pedig egy negyed mérőt ad = 

18 2/4, 50 dénárjával 9,25 frt 
— tűzifát kap 8 szekérrel, á 40 dénár 3,20 frt 
— stóla1 ' jövedelem hat kihirdetéstől á 11 

2/3 dénár 0,70 frt 
13 temetés után 11 2/3 dénárjával 1,51 frt 
koledából1* 1/3 rész 0,50 frt 

5. Ajánlatos lenne a fiatalságot egész évben ok
tatni, hogy így magasabb osztályokba is eljuthas
sanak. 

6. Emberemlékezet óta mindig volt itt tanító, 
alapítvány nincs. 

7. A plébánia a községgel együtt állítja a ta
nítót, s ellenőrzi. 

9. A tanító egyúttal jegyző is és ezért kap a 
falutól 8 frt 

a tóti, kisőrsi és bácsi promontóriumban szin
tén jegyző, s kap 4,50 frt 

a harangozásért a 134 családtól á 15 dé
nár 20,10 frt 

minden szőlős gazda ad egy pint mustot. Ez 10 
urna összesen á 1,50 dénár 15,— frt 

10. A tanító háza a káptalan telkén kőből épült; 
ebben egy külön szoba az övé, s konyha, mellette 
kis szoba a tanulók számára, s istálló sövényből, 
náddal fedett minden. 

11. A ház északi részén van a káposztás kertje, 
a befektetett munkán kívüli értéke 1 frt 

az egyház földeiben minden nyomásban van 
egy hold földje; ezt az anyaegyházbeliek szántják 
és vetik, s aratják és behordják. Elvetnek 1 2/4 
pozsonyi mérönyit a termés — tekintettel a föld 
terméketlen voltára — 4 kereszt, 3 pozsoayi mérőt 
hoz, leszámítva a vetőmagot, cséplést, 1 1/8 po
zsonyi mérő marad, á 60 dénár 0,67 frt 

A szükséges javításokat — hanyagul az anya
egyházbeliek végzik. 

13. Kedden és csütörtökön fél nap szünet van a 
tanításban. 
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SALFÖLD 
(Káptalantóti filiája) 

1. A tanító Németh János, csak magyarul tud. 
2. 8, mindkét nembeli katholikus növendéke 

van. 
3. Az ABC-n kezdve olvasni, s aki akar, azt írni 

is tanítja. Vallásoktatás szombatonként van. 
4. — egy negyedéven át tanít, ezért kap á 25 dé

nárt 2 frt 
— conventiot kap a községtől 4 frt 
— minden házaspártól kap 1/2 mérő rozsot 

(41 pár van), tehát 20 2/4-et, 50 dénárjával 
10,25 Frt 

— mivel szántóföldet nem kap, adnak neki 
4 mérő tiszta rozsot, á 60 dénár 2,40 frt 

5. Jó lenne, ha egész évben oktathatná az ifjú
ságot. 

6. Ezelőtt 30 évvel a község választotta a tanítót, 
alapítvány nincs. 

7. A község a parochiával egyetértésben állítja 
(választja) a tanítót. 

9. Egyúttal jegyző is, ezért kap 4 frt 
a harangozásért a 41 pártól kap egy-egy karéj 

kenyeret, á 10 dénár 4,10 frt 
10. A tanító háza a község telkén, a templomhoz 

közel, keletre fekszik, nagyobb részben kőből, sár
ral tapasztott. Istállót saját költségén állított. 
A szoba egyúttal tanítás célját is szolgálja. 

11. A lakásból külön a falu forrásához közel van 
egy kis veteményes s káposztás kertje. Ennek 
haszna 0,25 írt 

A szükséges javításokat a falu végzi. 
13. Szerdán és szombaton déltől szünet van egy 

lectio (lecke) elvégzése után. 

KÉKKÚT 
(Káptalantóti filiája) 

1. A tanító Pintér József, csak magyarul tud. 
2. 19, mindkét nembeli r. katholikus növendéke 

van. 
3. Az ABC-töl kezdve olvasni, aki akarja azt ma

gyarul írni is tanítja. Vasár- és ünnepnapokon 
ebéd után van a vallásoktatás. 

4- — egy negyedévig tanít, kap ezért fejenként 
25 dénárt 4,75 frt 

— a harangozásért minden házaspártól kenyér 
megváltás címén kap 20 dénárt, 36 pártól 7,20 frt 

-ugyanezek adnak 1/2 mérő rozsot, az 18 
mérő rozs, á 50 dénár 9 frt 

tűzifát 8 szekérrel kap, á 40 dénár 3,20 frt 
— stólából is kap. 

5. Jobb lenne, ha egész évben tanítaná az ifjú
ságot. 

6. Emberemlékezet óta mindig volt itt tanító. 
7. A község a plébániával egyetértésben állítja 

és ellenőrzi a tanítót. 
9. Más hivatalt nem visel, de a harangozásért 

a helyi lakosoktól szüret idején kap 1 pint mus
tot, összesen 1 urnányit 1,50 frt 

10. A tanító háza a zárda területén van, a temp
lomhoz közel; szoba, egyúttal tanterem is, füstös 
konyha, kamra az istálló előtt, mind nagyobb rész
ben kőfallal keríttetett, romlott állapotban, szal
mával fedve. 

11. A lakáson kívül egy jelentéktelen kis kertje 
is van, ennek haszna a munkán kívül 0,15 frt 

Két helyen kis rét, ezt a helybeliek kaszálják, 
gyűjtik és szállítják be 1/2 szekérnyit 0,75 frt 

Szántóföldet két nyomáson, 4 helyen bír, ket-
kőt a helyiek művelnek (vetik, aratják, stb.) ebből 
9 kereszt terem (2 2/4 mérőt vetnek). 

12. A filia számára alkalmas a tanító, a javításo
kat a helybeliek csinálják, de hanyagul. 

13. Szerdán és szombaton szünete van a tanulók
nak. 

KÖVÁGÓÖRS 
(anyaegyház) 

1. A tanító nemes Zámbó Imre, aki magyar és 
latin nyelvben jártas. 

2. 35 mindkét nembeli, római katholikus tanu
lója van. 

3. Az ABC-n kezdve folytatólagosan az írás ele
mei és alapismereteket modern módszerrel a fiúk
nak, a lányoknak a betűket, olvasást és aki akarja, 
annak írást is tanít. Vallásoktatás szerdán, szom
baton és vasárnaponként van. 

4. — a gyerekek után 50 dénárokat kap 17,50 frt 
— konvenciót a katolikusoktól évente 

12 frt 
— természetben 20 mérő rozsot, 60 dénárjá

val 12 frt 
— tűzifát az igavonókkal rendelkező 30-tól 

ugyanannyi szekérrel, 20 dénárjával 6 frt 
— bevett szokás szerint a falu kocsmáján ki

árusíthat 5 urna bort, á 25 dénár 4,25 frt 
— stóla jövedelmet is kap. 

5. Kényelem és jobb lehetőség kellene a tanítás 
javítására. 

6. Kb. 35 év óta fogadnak a katolikus lakosok 
tanítót. 

7. A köznép a plébániával együtt állítja, és a 
cummunitas egyházközség ellenőrzi a tanítót. 

9. Nincs más hivatala, de a harangozásért (napi, 
esteli és nyári) minden gazdától kap egy karéj ke
nyeret; tehát 41 X 10 dénár 4,10 frt 

10. A tanító háza az oratóriummal (a templom 
hajójával, szentélyével, kívülről) egybeépítve, és 
az oratórium mellett konyha, szoba (tanítási célra), 
másik szoba, de azt most építik a kőművesek, nád
dal fedett a ház, kerítés nélküli udvara és kertje 
van. 

11. 1 hold szántója van, ezt a falu műveli 
2,2 2/4 frt 

12. A ház reperálandó, a tanító alkalmas. 
13. Hetenként istentisztelet után csütörtökön 

1/2 nap szünet. Szüret idején 4 héten át zárva az 
iskola. 

SZENTBÉKKÀLLA 
(anyaegyház) 

1. A tanító Vizi Ferenc, aki latinul és magyarul 
tud. 

2. Mindkét nembeli, katolikus tanítványa 
van 12. 
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3. Az ABC-n kezdve az olvasást, aki akarja 
a fiúk közül, annak elemi ismereteket is tanít 
modern módszerrel, a lányoknak olvasást tanít. 
Szerdán és szombaton vallásoktatás (kathechesis). 

4. — fél éven át tanít, á 50 dénár 6 frt 
— az anyaegyháztól conventio, benne a 

jegyzői fizetés is 16 frt 
— természetben kap rozsot, attól aki a plé

bánosnak 1 mérőt ad, a tanítónak 1/2-et, tehát 
17-en adnak 8 2/4 mérővel, 50 dénárjával 

4,25 frt 
— aki a plébánosnak 1/2 mérőt, az a taní

tónak 1/4-et, tehát 65-en adnak 16 1/4-et, ez 
50 dénárjával 8,12 2/4 frt 

— aki a plébánosnak 1/4-et, az neki 1/8-ot 
ad, így 8-an adnak 1 mérővel 0,50 frt 

— stólából háromszori kihirdetés után per 
11 2 /3 dénár 0,35 frt 

— öregek, fiatalok temetéséért 38-an 11 2/3 
dénárjával 4,43 1/2 frt 

— a coledának 1/3-a 21 2 /3 frt 
5. Jó lenne, ha egész éven át folyna a tanítás. 

A tanító az egyházi szolgálatának eleget tesz. 
6. Emberemlékezet óta mindig volt tanító, ala

pítvány nincs. 
7. A plébános a faluval egyetértésben állítja 

és ellenőrzi a tanítót. 
9. A tanító egyúttal jegyző is. A harangozásért 

minden földtulajdonostól kap 1 kéve gabonát = 
3 kereszt s ugyanennyi mérő, levonva a cséplés 
1/4, 1/8 marad 2 5/8 mérő, á 60 dénár 

1,57 2/4 frt 
Ugyancsak harangozásért kap minden sző

lősgazdától 1 pint mustot = 6 urna, á 1,25 dénár 
7,50 frt 

10. A háza a falu telkén sárral összeillesztett 
nyers kövekből. Van egy külön szobája, s külön 
egy a gyerekeknek, füstös konyha, kamra nincs, 
istálló sárral összeillesztett, sövényből szalmával 
fedett s ahogy a szél el ne vigye, ágakkal is. 

11. Külön van kertje a ház mellett, egy kicsi 
a zöldség és káposzta számára. Ez egy kiskert, 
a többi lakosé között van 0,50 frt 

13. Kedden és csütörtökön fél nap szünet van 
a tanításban. 

BALATONHENYE 
(Szentbékkálla filiája) 

Ugyanaz a tanító, aki Szentbékkállán, csak a 
stoláris jövedelmét kapja: 

— két kihirdetés 11 2 /3 dénárjával 0,23 1/3 frt 
— öt temetésért 11 2 /3 dénárjával 0,58 1/3 frt 
— koledából 0,5 frt 

KISFALUD 
(Szentbékkálla filiája) 

Egyetlen adat van az összeírásban: (a szintén 
a szentbékkállai anyafárához tartozó) mind-
szentkkállai tanító Patyi Ádám látja el a felada
tot. 

KÖVESKÁL 
(Szentbékkála filiája) 

1. Trombitás István a tanító, csak magyarul 
tud. 

2. 6 ,,kétnembeli katholicus tanítványa va
gyon". 

3. Az ABC-től kezdve tanítja az olvasást, aki 
akarja, annak az írást is. Vallásoktatás szerdán 
és szombaton van. 

4. — 1/2 éven át tanít, á 50 dénár 3 frt 
— minden házaspár fizet 20 dénárt, 24-en 

4,80 frt 
— ugyanezek adnak 1/2 mérő rozsot = 12, 

á 60 dénár 7,20 frt 
— 1 házassági kihirdetésért 0,11 2/3 frt 
— 12 temetésért 11 2/4 dénárjával 1,40 frt 
— coledaból harmad rész 0,8 5/3 frt 

5. Jó lenne egész évben tanítani. 
6. 15 évvel ezelőtt az oratórium létesítése után 

állítottak tanítót. 
7. A falu a plébániával egyetértésben állítja 

és ellenőrzi. 
9. Egyéb hivatala nincs, de a harangozásért 

minden filiabeni szőlős gazda ad 1 pint mustot = 
4 urna, á 1,25 5 frt 

Házaspárok 1 karéj kenyeret, á 10 (24-en) 
2,40 frt 

10. A háza össze van építve az oratóriummal, ott 
sárral összeillesztett köböl konyha, szoba (taní
tási célra is) istálló sövényből sárral tapasztva 
és náddal fedve. 

11. A házon kívül kis zöldségeskert és káposi -
táskert a falubelieké közt, a munkán kívüli ér
téke 1,24 frt 

Tűzifát kap conventio szerint 24 szekérrel, 
á 15 dénár 3,60 frt 

12. A tanító szükséges itt, a javításokat a ka-
tholikus közösség végzi. 

13. A gyerekek számára szünnap nincs. 

MINDSZENTKKÁLLA 
(Szentbékkálla filiája) 

1. Patyi Ádám a tanító, magyarul tud és köze
pesen latinul. 

2. 5 római katolikus tanítványa van, mindkét 
nembeliek. 

3. Az ABC-től kezdve olvasást, aki akarja írást, 
s elemi ismereteket tanít fiúknak modern mód
szerrel, a lányoknak csak olvasást. Vallásoktatás 
szombatonként délelőtt. 

4. — 1/4 éven át tanít á 25 dénár 1,25 frt 
— a szomszéd Kisfalud filiálissal együtt con-

ventiót kap 20 frt 
— e két falu ad természetben rozsot 28 mé

rővel á 50 dénár (gyenge minőségű) 14 frt 
— tűzifát 25 szekérrel á 15 dénár 3,75 frt 
— háromszori kihirdetés á l l 2/4 0,35 frt 
— 21 temetés (ifjú-öreg) á 11 2/4 2,45 frt 
— 1/3-a a pénzbeni adományoknak 

0,28 1/3 frt 
5. Hosszabb ideig kellene tanítani.19 

6. Emberemlékezet óta mindig volt itt tanító. 
7. A plébános s a falu egyetértve állítja a ta

nítót. 
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9. Csak orgonista a tanítói állásán kívül, de azt 
ingyen csinálja. A harangozasert minden szőlős 
gazda ad 1 pint mustot = 7 urna, á 1,25 8,75 frt 

Minden szántóvető ad egy kéve rozsot = 4 
kereszt, levonva a cséplést 2/3,3 1/3 mérő, 60 dé
nárjával 2 frt 

10. A ház a püspöki telken van, Mindszentkkál-
lán, 2 szoba, füstös konyha, kamra, istálló, nélkül, 
sárral megtapasztott kövekből, szalmával fedve. 
A házon kívül veteményeskert s külön káposz
táskert. A munkán kívül ér 1,15 frt 

Minden nyomásban van szántóföldje, 
amelybe a helybeliek 1 1/2 mérőt vetnek s min
den egyéb munkáját a tanító végzi 0,90 frt 

11. 1 kis szekér szénát termő rét 0,60 frt 
12. Alkalmas, ügyes tanító. 
13. Szerdán ebéd után szünetel a tanítás. 

MONOSZLÓ 
(Csicsó 11. tiliája) 

Ebben a filiában a csekély szolgálatot az anya
egyház tanítója Proszt József látja el, aki a ró
mai egyház bevett szokása szerint az alábbi jö
vedelmeket élvezi: 

— készpénzben 3 római kath. nemestől á 11 2/3 
0,35 frt 

— ugyanezektől 1/4 mérő rozsot = nr. 3/4 
60 dénárjával 0,45 Irt 

— két temetés után á 11 2/3 0,23 1/3 frt 

0,03 1/3 frt 

A jövedelmi viszonyokat egy, a vidékre jel
lemző táblázatial szemléltetjük, mely szintén 
ezekben az években végrehajtott úrbéri összeírá
sok alapján készült. A jövedelmi viszonyok mel
lett következtethetünk a lakosság összetételére 
is, tehát arra, hogy milyen társadalmi rétegből 
jártak a régió falvainak iskoláiba.20 

Az adatokat látva egyértelművé válik, hogy a 
régió lakosságának döntő többsége a mezőgazda
ságból élő népesség, melynek érdeke nem kíván
ta az iskoláztatást, a jórészt apáról fiúra szálló 
földműveléshez szükséges ismereteket a gyakor
latban sajátította el. A gazdálkodásban, a munká

ban a teljes család részt vesz, iskolába csak az 
járhat, kinek nincs az adott időszakban szerepe a 
család munkamegosztásában.21 Ezért rendkívüli 
jelentőségű, hogy 1777-re már majdnem minden 
káli faluban van katolikus iskola, mert vannak 
tanítványok is. Itt utaljunk vissza az írásbeliség 
kérdésére: miután nem társadalmi szükséglet az 
írástudás, nem is ösztönzik a szülők gyermeke
iket, a tanítók tanítványaikat írástanulásra, ám a 
lehetőség valamennyi tanulónak adott, ha szük
ségét érzi a szülő a betűvetés tudományának el
sajátítására, az iskolában ezt mindenki megkap
hatja. A káli falvak iskolái az — modern kifeje
zéssel élve — intézményhálózat tekintetében ma
gasan a megyei, ill. a dunántúli átlag felett áll
tak, az oktatandó tananyag minőségét és mennyi
ségét tekintve megfeleltek a kor által támasztott 
igényeknek. 

Benda Kálmán idézett tanulmányában hang
súlyozza, hogy a ludi magisterek ellen a Dunán
túlon sok helyen kifogás merült fel.22 Az itt em
lített helységek ebben is dicséretes kivételek, hi
szen az összeírásokban „alkalmas, jó tanítók"-
ról olvashatunk. A tanítók életszínvonala, lakás
os vagyoni körülményei nagyjából megfeleltek 
az átlagos jövedelmeknek, a káli falvakban sem 
kimagasló jövedelmű, sem nyomorgó tanítóról 
nincs tudomásunk. A tanító jövedelmének össze
ge a helység vagyoni viszonyaitól függött, ám 
sem a XVIII. sem a „mozgalmas" XIX. században 
nincs a régióban éhínségről tudomásunk, s arról 
sem kerültek elő feljegyzések, hogy a tanító nem 
kapta volna meg évi járandóságát. Azon nem 
csodálkozhatunk, hogy a helységek lakosai nem 
nagy lelkesedéssel végezték a tanító háza és bir
toka körüli közmunkákat, hiszen ismét utalva az 
írásbeliség kérdésére — a tudati szint (a gazda
sági körülményekből, társadalmi struktúrából, a 
mindennapi élet tevékenységéből következően) 
nem jutott el arra a fokra, hogy a többség belás
sa: az ő, illetve gyermekei érdeke a tanító tartá
sa. 

Itt kapcsolódunk az összeírás 5. pontjához, 
hogy milyen változtatást tartanak szükségesnek. 
Majdnem valamennyi helyen azt jelölték meg, 
jó lenne, ha a tanító egész évben tanítana. Ez bár
mennyire is kívánatos, de irreális cél volt a kora-
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béli falusi iskolákban. Hiszen még a XIX. század 
közepén is azt olvashatjuk a tanulókról az egyik 
összeírásban: , ,November közepéig alig lehet az 
oskolába behúzni és már tavasz kezdetén na-
gyobbadán zsiba őrzésére, marha legeltetésére, 
ételhordásra, használtatnak, s elszélednek, min
den intés, sürgölés ellenére. A fiók egyházakból, 
ahol oskola nincs télen a rossz idő miatt kevesen 
és ritkán jelennek meg."2 3 

A XVIII . század végén még egy leirat érkezett 
iskolaügyben a helytartótanácstól a megyéhez. 
Ebben a leiratban ismét felszólították a megyét, 
vegyék számba az iskolákat, mert hiába vala
mennyi utasítás, rendelkezés, az ország egészét 
illetően kevés foganatja volt ezeknek. Az össze
írásokat is sokféleképpen értelmezték, tehát 
szükségessé válna egy egységes szempontú össze
írás. Ez elsősorban az iskolaépület állapotára, a 
tanító jövedelmére és járulékos foglalkozásaira 
terjed ki. Az 1796. évi összeírás — minden bő
vebb magyarázat nélkül — a tárgyalt falvakban 
öt iskolát rögzített, ugyanannyit, mint az 1770. 
évi. Arra, hogy volt-e még iskola a hiányzó köz
ségekben, vagy az eltelt időszakban megszűnt, 
netán az összeírás készítői hibáztak — nincs sem
mi adatunk. így csupán közreadjuk az összeírá
sok községenkénti eredményeit:2 4 

A XIX. század elejéről nincs adatunk a meden
ce katolikus iskoláiról. A reformkor nemzeti ne
velésügyi küzdelmeinek, törekvéseinek Zala 
vármegyei eseményeit Kotnyek István könyvé
ben feldolgozta,25 így ennek részleteire itt nem 
térünk ki. Megjegyezzük azonban, hogy ,,A Nép 
nevelésre Felügyelő Választmány" 1837. január 
9-én tartott ülésén a tagok felosztották maguk 
között a megvizsgálandó területet, ennek alapján 
a régió katolikus falvai közül Saáry Gergely 
Szentbékkállán, Nagy József Csicsón (ehhez az 
anyaegyházhoz tartozott Monoszló is) volt köte
les a helyzetet regisztrálni, a tapolcai járás evan
gélikus iskoláit Horváth Zsigmond, a reformátu
sokét Nagy István vizsgálta. A választmány mű
ködéséről érdemi forrás nem maradt fenn.2 ' 

A szabadságharc után hivatalba lépő kormány
zat oktatási-nevelési törekvéseit legjobban egy 
1849 őszén kelt kerületi főispáni leirat jellemzi: 
,, . . . az álladalomnak nincs szentebb kötelessége, 

mint a közoktatás ügyét, főképp pedig a népne
velést melegen felkarolni, hogy a tanuló ifiúság-
ban hasznos . . . mivelt polgárokat, a népben pedig 
oly erős támaszt neveljen magának, amilyent az 
emberiségnek tökéletesedési rendeltetése és a 
humanitás terjesztése alkalmas elemül — a társas 
élet pedig minden felforgatási kísérlet ellen biz
tosító védfalul igénylenek".2 7 

A 1851. évi Bach-kori összeírások közül, saj
nos, hiányoznak a Balaton-felvidék katolikus is
koláinak adatai,28 csak annyit tudunk meg egy 
1851. évi létszámkimutatásból, hogy a medence 
valamennyi helységében működött római katoli
kus iskola. A „járásbeli elemi oskolába járó fi és 
leány gyermekekről" készült kimutatás mellé 
közöljük Fényes Elek adatait is,29 bár több mint 
egy évtizedes eltéréssel készültek az adatsorok, 
mégis sokatmondóak, mert a Balaton-felvidéki 
falvak népességszáma a jelzett évtizedben nem 
sokat változott, arányaiban pedig változatlan ma
radt. (Lásd az alábbi táblázatot.) 

A REFORMÁTUS 
ÉS EVANGÉLIKUS ISKOLÁK 

Az iskolázás a protestánsoknál is egyházi funk
ciónak, vagyis a vallásgyakorlat részének, vele
járójának minősült. A protestáns iskolák ily mó
don egyházaikkal együtt élték át mindazt . . . " a 
hányattatást, amit az. egyháznak e! kellett szen
vedni."1 

Magyarországon 1778-tól elfogadottnak tekin
tették a 6-10 éves gyermekek iskolakötelezett
ségének elvét, pénzbüntetést helyeztek kilátásba 
az iskolából távol maradó gyermek szüleivel 
szemben." 

A protestáns kisiskolákról a régióban 1787 óta 
van tudomásunk. A Dunántúli Egyházkerületben 
a XIX. század közepén rendelkezést adtak ki, 
hogy valamennyi iskola rendszeresítsen mátriku-
lákat, melybe vezessenek be minden az iskolával 
kapcsolatos eseményt. Külön részben kivonatol
ták az „Oskolákat és Oskolai Tanítókat illető Ne
vezetesebb Superintendens és Trac(tua)lis Rende-
lések"-et. A tulajdonképpeni két káli református 
iskola, a balatonhenyei és köveskáli iskolák mát-
rikuláinak legkorábbi bejegyzése szó szerint 
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megegyezik, tehát valamennyi tanító megkaphat
ta a körrendeletet. A legelső bejegyzés a követ
kező:32 

„Az 7787. dik Esztendei hiv. Jegyző Könyv. Meg 
intetnek az Oskolai Tanítók hogy a' Tiszt. Prédi
kátor tudta nélkül a' Faluból ki ne menjenek." 

Ez ideig ez a legkorábbi adatunk a régióbeli 
református kisiskolák tényleges működéséről. 

Az 1830. évi jegyzőkönyv rendeli el, hogy pon
tosan adminisztraltassanak a félévente tartott 
vizsgák tárgyai, és a vizsgákat tett tanulók ada
tai. A körrendeletben kiadott jegyzőkönyv
kivonat így fogalmaz: ,,Sok Oskolákról is szomo
rú tudósítások adattatván be, mellyek szerént a 
Tanulók kevés és a várakozást éppen ki nem elé
gítő előmenetelt mutathatnak e' nél fogva jónak 
ítéltetett: 

Hogy a Can. Visitatiónak tapasztalása szerént 
minden esz(ten)dei Trac(tua)lis Gyűlésben Classi-
ficaltassék az Oskolai előmenetel, és ez a Clas-
sificatio publicaltassék az Oskolai Tanítók ser
kentésére; de azért is, hogy az Ekklésiák meg
esmérvén a szerént a jobb Tanítókat, választáso
kat annál célerányosabban tessék és hogy a jó O. 
Mesterek a Publicumnak ezen Figyelme által is 
megjutalmaztassanak, a rosszak pedig azt meg-
intésül vegyék, magok pedig az O. Mesterek mi
dőn változni akarnak könyörgő levelekbe tartoz
nak betenni mind azt, hogy a Tractus Jegyző Köny
vébe miképpen vágynak classificalva, mind azt, 
hogy ők a két Exament minden eszt(endő)ben 
megadták." 

A két examen a tavaszi és az őszi vizsgákra 
utal, márciusban, illetve szeptemberben tettek a 
tanulók vizsgát, melynek anyagát 1831 óta éven
te rögzítette az iskola mátrikulája. Nincs lehető
ségünk arra, hogy a fennmaradt balatonhenyei és 
köveskáli mátrikulákban található valamennyi 
vizsgakérdést és eredményt közreadjuk, ezért 
csak a legelsőt közöljük itt, előrebocsátva azt, 
hogy a tárgyak évenként ismétlődtek, és mind
két iskolában szinte mindenben megegyeztek. 
Ezek alapján alkothatunk képet arról is, mit ok
tathattak a korabeli református iskolákban. 

A köveskáli református iskolában 1831. márci
us 13-án tartották a „Tavaszi Exament", ahol a 
következőkből vizsgálták meg a négy osztály 
tanulóit:33 

„A IV. dik Oskolabéliek közül tanultuk: 
1. Az Helydelbergai Kátéból az elsőbbek a XCII 

dik kérdéstől végig, — az utóbbiak pedig a 
XXIX. dik Kérdéstől fogva a LXV. dik Kér
désig. 

2. Az Ujj Testamentomi Históriákat Hübner sze
rént a XXV-től LI l-ig. 

3. A Reformatio Históriáját. 
4. A Különböző Vallásokról. 
5. Minden Oskolai Könyörgéseket s a Tiz Pa-

rantsolatokat. 
6. Éneknótát lör a Soitárokbol: 88, 80, 89, 90, 

102, 103, 104, 108, 115, 122, 119, 125, 130, 132, 
134, 138, 140, 143, 145, 146, 148. 
2szor Ditséretekből: 1, 4, 7, 18, 20, 21, 22, 25, 37, 
41, 51, 52, 54, 66, 72, 79, 137, 148, 150, 152, 
154, 161, 179, 180, 237. 

7. A' Geographiából a Világ 5 Részeit röviden. 
8. A Kis Tükörből a Tiszántúl való Kerületet. 

9. A Számtudományból annak 4 Nemit, öszvetett 
Példákban. 

10. Az írásban, Levelek s Quietántiák Írásában 
gyakoroltattak, mint adandó Specimenjek mu
tatja. 

A III.dik Oskolabeliek 
1. A Kis Káté II.dik Részéből a 92 dik Kérdés

től fogva végig. 
2. Az Ó Testam. Históriákból a XXV.től végig. 
3. A Soltárok első, s több énekelhető verseit 

könyv nélkül az L-től C-ig. 
4. A Szokott Oskolai Könyörgéseket s Tiz Pa-

rantsolatokat. 
5. Éneknótát a IV.dik Oskolabeliekkel tanultak. 
6. Kis Tükörből a Tisza Mellyéki Kerületet. 
7. Vallás Hitóriát. 
8. A Föld leírásból a Világ 5 Részeit rövideden. 
9. A Számtudományból annak 4 Edgyes Nemeit. 
10. Az írásban mindennap gyakoroltattak, mint 

adandó Specimenjek mutatja. 
A II.dik Oskolabeliek 

1. A Kis Káté lő Részéből a 88dik kérdéstől 
fogva a' 164-ig. 

2. A Szent Históriából a IV., V., VI., VII . és 
VIII . Szakaszokat. 

3. A szokott Oskolai Könyörgéseket s Tiz Pa-
rantsolatokat. 

4. A Soltárok első Verseit a XXX.-tal 50-ig 
könyv nélkül. 

5. Éneknótát lör a Soltárokból: 1, 5, 8, 9, 15, 24, 
30, 42, 86, 101, 116, 119, 135. 2oi A Ditséretekből: 
2, 17, 55, 63, 64, 75, 84, 144, 149, 151, 153, 158, 
159 és 163. 

6. A Kis Tükörből a Dunántúl való Kerület. 
7. A Számtudományokból az Edgyes öszve-

adást és Kivonást. 
8. A Deák és Magyar olvasásban, valamint 
9. Az írásban is mindennap gyakoroltat tak. 

Az I. Oskolabeliek 
1. A Kis Káténak, valamint 
2. A Kis Históriának elsőbb s könnyebb Felele

teit hallásból. 
3. A Soltárok első verseit könyvnélkül 

1-30-ig. 
4. Az Apostoli Hitformát, Uri Imádságot, Reg

geli, Estvéli, Étel előtt, Étel után, Tanulás előtt és 
utánna való Imádságokat. 

5. Éneknótát a Soltárokból: az 1, 5, 8, 9, 15, 24, 
30, 42, 86, 101, 116, 135. a Ditséretekből: a 2, 17, 
63, 64, 84, 144, 149, 151, 153 és 158. 

6. Az Udvariasság Reguláit. 
7. A Számok esméretét. 
8. A Kis Tükörből a Duna Mellyéki Kerületet. 
9. Némellyen olvasnak, némellyek foglallnak s 

betűznek. 
Az Első Deák Oskolabeliek 

1. A Grammatisták: lör. A Colloquiumbol a 
VIII . XI. és X. Decuriákat fordítani tudja. 

2or. A Grammaticát magyarul tanulták. 
3. Az Extemporalis Sententiák kitételében gya

koroltattak. 
2. A Declinisták: a Kézi Könyvökből a 270 dik 

számtól végig fordittni és Resolválni tudnak." 
Az iskolában tehát döntően a hit- és erkölcs

tant, fokozatosan a számtant, írást és olvasást, 
valamint földleírást tanítottak. Érdekesség, hogy 
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külön-külön, évenként részletesen tanulták az 
egyes közigazgatási kerületek földrajzát is. 

Nem tudjuk, hányan jártak a latin iskolába, ám 
pontos kimutatás maradt fenn az I—IV. osztály 
tanulóiról. Ezek szerint: '4 

Osz
tály 

Tanulók 
száma 

Tanulók 
élet
kora 
(év) 

Iskolából mulasz
tások (napokban, 
a legkisebb és a 

legnagyobb szám
adat szerepel!) 

Osz
tály fiú lány 

Tanulók 
élet
kora 
(év) 

Iskolából mulasz
tások (napokban, 
a legkisebb és a 

legnagyobb szám
adat szerepel!) 

IV. 
III. 
II. 
I. 

13 
8 
5 

30 

10 
8 
3 

18 

10-13 
9 -12 
8-11 
5 - 9 

. 

„enge de- engede
lemmel" lem 

nélkül" 

0 - 5 0 -46 
0 - 5 7-56 
0 - 3 5 -27 
0 - 4 1-87 

A veszprémi egyházmegye vezetése nagyon 
ügyelt arra, hogy területén a többihez képest ma
gas színvonalon oktassanak a tanítók. Ezért 1848-
tól lelkészekből álló ,,körvizsgáló bizottságot" 
hoztak létre. Ezek az egyházmegye által évente 
választott bizottsági tagok évente egyszer kötele
sek voltak a nekik kijelölt iskolákat meglátogat
ni, a későbbi „tanfelügyelők" mintájára a tanító 
működéséről, hozzáértéséről, eredményességéről 
meggyőződni, és erről évente jelentést tenni az 
egyházmegyének. Ez a kimondottan tanítói tevé
kenységet ellenőrző vizsgálat nem tért ki az isko
laépületek állapotára és felszereltségére. A „kör
vizsgáló bizottság" tagjai három kategóriát állí-

Csak két tanuló nem mulasztott egy napot sem 
az iskolából, egy negyedikes és egy elsős tanuló 
— a tanító gyermekei. Ebben az évben a köves-
káliakon kívül néhány diszeli és szentantalfai re
formátus gyerek is járt a medence legnagyobb 
számú protestáns népességgel rendelkező helysé
gének iskolájában. 

Néhány jelentéktelen változtatással a tavaszi 
és őszi vizsgák kérdései vagy megegyeztek vagy 
hasonlók voltak 1848-ig Köveskálon is, és Bala-
tonhenyén is. 

A tananyagot illetően 1843-ig nincs változás. 
1843-ban ősszel a negyedikes osztályban német 
nyelvből, a harmadikban latinból is kellett vizs
gázni. Két évvel később a harmadik osztályban 
„számtudományból a Sokszorozó táblát és a sok
szorozási" kérdezte az inspektor; a negyedik osz
tályban „Földleírásból a földesméretet tanulták", 
és „Adós levélek — kezesség vállalások s nyug-
tatványok írása módjára taníttattak." 1846-ban 
a negyedik osztályban „Mezei rendőrséget" is 
tanítottak, ez a tárgy a későbbiek folyamán több
ször, de rendszertelenül ismétlődött. 

tottak fel: jó, középszerű és rossz iskolák voltak, 
aszerint, hogy a tanító milyen hozzáértéssel és 
eredménnyel tanított. Kategorizálták továbbá a 
gyülekezeteket is, és minden erejükkel azt pró
bálták elérni, hogy esetleges állásváltozás esetén, 
mikor az egyházmegye egy tanítói állásra három 
jelöltet állított, és ezek közül választott az érde
kelt gyülekezet tanítót, első kategóriás gyüleke
zetbe csak első kategóriás — tehát a legjobban 
tanító - mester kerüljön, a második osztályú 
gyülekezetbe kerüljenek a középszerű tanítók, 
míg a harmadik kategóriás, rosszul tanító meste
rek „mint a jövő nemzedékek nem nevelői, ha
nem rontói, a kijelölésből egészen kihagyjanak". 

A tanulók létszáma Köveskálon a feudális kor utolsó évtizedében a következőképpen alakult:' 

Év 
Osztálylétszámok (tavaszi őszi vizsga idején) 

IV. 111. 11. I. 

1834 11/10 16/8 33/16 32/27 
1935 19/11 14/9 18/12 35/19 
1836 22/6 10/9 19/12 21/19 
1837 13/8 10/9 18/8 23/21 
1838 12/2 10/4 11/3 21/17 
1839 8/2 10/2 13/13 29/20 
1840 5/7 5/5 23/7 22/27 
1841 10/8 12/8 16/9 33/28 
1842 9/9 11/7 18/12 38/34 
1843 17/8 21/9 14/7 35/21 
1844 ö s s z e s e n 82/40 
1845 9/1 10/8 20/8 42/25 
1846 2P. 18/? 1 24/? 31/? 

ősszel ö sszesen — a négy osztályban — 47 tanuló vi/. sgázott 
1847 12/5 10/5 18/2 32/22 
1848 8/3 4/9 14/4 37/14 
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A balatonhenyei református iskola fennmaradt létszámadatai 1832-től 1861-ig.36 

Fiúk Lányok O s z t á l y ó n k é n t 
Év Év 

összesen V. IV. III. II. I. 

1832 13 25 az iskola négyosztályos 
1833 15/8 17/13 az iskola négyosztályos 
1834 16/12 21/15 X X X I X X 

1835 14 16 X X X X X 
1836 27/10 21/15 az iskola három osztályos 
1837 17 23 az iskola négyosztályos 
1838 18 18 az iskola négyosztályos 
1839 18 10 X X X X X 
1841 13/14 12/5 X X X X X 
1842 21 1 X X X X X 
1854-55 ö:40 — 6 6 8 20 
1855-56 ö:56 5 4 6 5 36 
1858-59 ö:46 — 3 17 9 17 
1860 ö:33 — 3 9 4 17 
1861 25 18 X X • ' X X X 

ö: összlétszám x : nincs adat a forrásban 
A törtszámoknál az első a tavaszi, a második az őszi viz sgán megjelentek száma 

Az iskolák ismert tanítói3 7 

Köveskál Balatonhenye 

1831—33 Csepregi Sámuel 1832-34 Paál Gergely 
1833-37 Kálmán Ádám 1835—36 Farkas Benjámin 
1837-40 Hamar Dániel 1837-41 Somody József 
1840-50 Pály Károly 1842 Szép József 
1850-56 Molnár Albert 1846 Kemény Lajos 
1863 Pály (Réty?) 1850 Asztalos István 

Károly 1851 Csonka Károly 
1854 Tima Imre 
1855-62 Pápay Dániel 

Bár a bizottság írásbeli beszámolói elkallódtak, 
az 1848. évi és 1856. évi eredményt megőrizte az 
egyházmegye jegyzökönyve. Eszerint (a Káli-me
dence falvait tekintve):3 

A legjobban az alábbi iskolákban oktattak a taní
tók: 

1848-ban 1856-ban 
Monoszló Balatonhenye 

„középszerű iskolájuk, volt" 
1848-ban 1856-ban 

Balatonhenye Köveskál 
Köveskál Monoszló 

A legelmarasztalóbb véleményt kapta: 
1848-ban 1856-ban 

Szentantalfa 

A Káli-medence református népiskolái a XIX. századközepén 3 9 (x = nincs adat a forrásban) 
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Az 1848. évi egyházmegyei gyűlés rendkívüli 
jelentőségű volt. Egyrészt az előbb említett ,,kör
vizsgáló bizottságok" létrehozása miatt, másrészt 
— és ez volt a fontosabb — szabályozták az egy
házmegyében az elsajátítandó tananyagot, egy
séges tantervet és követelményrendszert alkotva 
az egyházmegye iskoláinak. 

Az egységességére törekedve hat osztályt kí
vántak létrehozni, a tantervet is ennek megfele
lően készítették el. Hat osztályt ugyan nem sike
rült szervezni a káli falvak protestáns iskoláiban, 
de Balatorihenyén és Köveskálon az ötvenes évek 
második felében már öt-öt osztály működött isko
lánként. Ez nem állandósult, voltak évek, mikor 
csak három, esetleg négy, de egyre gyakrabban 
öt évfolyamú volt az iskola. 

Az 1848. évi egyházmegyei tanterv bevezetésé
nek idején a következő volt az egyházigazgatási 
beosztás és az iskolahálózat a káli falvaknál 
(Szentantalfa nem tartozik földrajzilag a Káli
medencéhez, a vonzáskörzetnél azonban feltétle
nül számolni kell ezzel a községgel is): 

Az egyházmegye által 1848-ban bevezetett tan
terv a következőket tartalmazta:40 

„Előjegyzetek: 
1. Utána mondásbeli tanultatás, — mely a Taní

tónak hanyagságára tár utat, gépiességénéi fogva 
lelket öl, és nem elevenít - - minden iskolából 
örökre száműzessék. 

2. Betűk ismereténél, hangoztató mód behoza
tala, s használata ajánltatik. 

I.ső Év. — 
1. olvasás elemei: betűk ismerete tábláról, kezd

ve a hangzókon, folytatva a némákon, és itt előbb 
az egyszerűek, utóbb az öszvetettek gyakorol
tassanak be, — ezután a nagy betűk ismerete, 
tagolás, szókötés, - olvasás könyvből. -

2. Vallástan kezdete, nevezetesen gyakori olva
sás után az úri imádság, reggeli, estveli, étel 
előtti s utánni, s az könyörgések. 

3. Egy-két könnyebb ének szövege, olvasás 
után; hangzata gyakori hallás után betanulva. 

4. Számtanból: mind a római, mind az arab 
számjegyek ismeretek az egységnek 100-ig fel
fogása, számlálva fel és lefelé, s ezzel a két alap-
miveletek fejben megkezdetnek. — 

5. írás elemei, egyes betűk és mondatok irata 
krétával. 

I ldik Év. — 
1. Vallástan, - - minden szokott imák és kö

nyörgések, ide számítván az apostoli hitformát 
és a X. parancsot. 

2. Sz. Történetek: t.i. kis Történet végig. 
3. Szavalat t.i. Keresztyén Ethika (talán, élet s) 

illedelem szabályok. 
4. Telyes és értelmes olvasás naponként, az éne

kes könyvből, megértetvén, hogy a sor, és a vers 
végén nincs mindenkor értelme a mondatnak. 

5. Számtan: a 4 alap műveletek fejben, és je
gyekkel, krétával és tollal. 

6. Éneklés: a zsoltárok közül azok, melyekre 
vágynak énekek is; a hétköznapi, reggeli, és esteli 
énekek első versei énekekkel, hangozva. 

7. Muzsika — inkább zene — hangjegyek isme
rete. 

8. A helyes és szép írásban gyakoroltatnak. 
9. Földrajz, magyar hon ismerete, kis Tükör 

szerént. 

III .dik Év. 
1. Vallástan: Tóth- Ferencz katechizmusa 164. 

dik kérdésig. 
2. Sz. Történet: Hübnerből, 25 történet okos vá

logatással. 
3. Olvasás: naponként gyakoroltatnak a helyes 

és értelmes olvasásban énekes könyvből és bib
liából. 

4. Számtan: Elvont és alkalmazott számolás, ne
hezebb és összetett példákban, a hármas sza
bályig. 

5. Éneklés: zsoltárból minden csillagosak, éne
kekből minden ünnepiek hangzataikkal, hangje
gyek szerént. 

6. Földrajz: a föld öt részei bevezetéssel. 
7. Gazdaságtan: válogatva a közéletben szük

ségesebbek. 
8. Helyes irás szabályai. 
9. Helyes és szép Írásban gyakoroltatnak, nyo

mott példányok szerént. 
IV.dik. Év. 
1. Vallástan: Tóth Ferencz katechizmusa. Erköl

csi rész végig. 
2. Ó Szövetségi Sz. Történetek: Hübnerből vé

gig, válogatva. 
3. Természettan: a nép közt uralkodó babonák

ra különös tekintettel Tarczy szerént. 
4. Számtan: Társas szabály, idő nélkül és idő

vel, e mellett a tér mértéket úgy megkülönböz
tetve, hogy bármely térek és távolságok megha
tározásában szemük gyakoroltassék. — a nálunk 
forgalomban lévő pénz nemeket, idő felosztást, 
sulymértéket megismerni. -

5. Éneklés: minden énekelhető zsoltárok. 
Énekből a Katechismusiak, hangjegyek szerént. 

6. Földrajz: Európa részletes ismerete általá
nosságban. 

7. Gazdaságtan. 
8. Olvasás bibliából. 
9. írás, nyomott példányokról. 

V.dik. Év. — 
1. Vallástan: Tóth Ferencz Catechismusa egé

szen. 
2. Új Szövetségi sz. történetek végig. 
3. Olvasásból: folytonosan gyakoroltatnak bib

liából, és a bibliai helyek kikeresésében. -
4. Számtan: ismétlik az eddigieket, a társas sza

bályt, — a különböző pénznemeket által változ
tatni; t.i. aranyat ezüstté, ezüstöt bankóvá — ta
lán váltóvá? — és visszafelé. 

5. Ének: zsoltárok. Énekekből az alkalmiak, 
hangzataikkal, hangjegyekből. - a halotti éne
kekből, melyek nem zsoltár nótáira vannak. 

6. Földrajz. A világ több részei, palestina, v. sz. 
föld különösen az osztrák birodalom. 

7. Magyarhon polgári állapotja, kis Tükör sze
rént. — 

8. Gazdaságtan. 
9. Reformatio története. 
10. Egésségtan csak röviden. 
11. Imák. 
VI.dik Év. 
1. Vallástan: Heydelbergai Catechismussal is

merkedjenek, és a LXV.dik kérdéstől a LXXX ig 
tanulják. 

2. Hübnerből: az ó és új szövetséget ismételjék, 
csak önbeszédjük módján. 



3. Olvasás bibliából, helyek kikeresése; bibliai 
mondatok. 

4. Számtanból: a múlt évet ismétlik. 
4. Ének a múlt éviekkel. 
7. Magyarhon története. — 
8. Gazdaságtan. 
9. Mezei rendőrség. 
10. Taníttassanak a fogalmazásban, levelek, fo

lyamodványok, adó és kötlevelek, nyugtatvá-
nyok Írásában gyakoroltassanak. 

11. Kéziratok olvasásában gyakoroltassanak 
naponként Írjanak. 

12. Urasztalához készíttessenek vasárnapon
ként, különösen pedig exámentől nagy péntekig." 

A tantervet 18 pontos útmutató egészítette ki, 
melynek — a körvizsgáló bizottságok felállításán 
kívül — egy pontja különösen érdekes: az egy
házmegyei könyvtárnak be kellett szerezni a 
„legjobb és legújabb iskolai, kézi, nevelési és 
más e czélra vonatkozó könyveket — azokat kö
röztetvén, a tanítókkal ismertesse meg . . ." Az 
útmutató egyben serkenti is a tanítókat kis, szak
mai magánkönyvtárak létrehozására. 

A reformátusok tehát megpróbálták egységesí
teni alsó fokú oktatásukat, egységes követel
ményrendszert próbáltak állítani egyházközség, 
tanító, tanuló elé, és megszervezni mindezek fel
ügyeletét, a tananyagban közhasznú ismereteket 
tanítani, és megoldani a tanító ,,szakmai tovább
képzését". Mindez a múlt század közepén óriási 
előrelépés. 

Az iskolalátogatottság arányszámának emelé
sét azonban ők sem tudták megfelelően keresztül
vinni. Jól mutatják ezt a vizsgákon rögzített lét
számadatok. Ezek szerint 

— az első osztály a legnépesebb, míg a gyerek 

az írás-olvasás és számolás elemeit elsajátítja, 
járjon csak iskolába; 

— a tavaszi exameneken szinte mindig maga
sabb a létszám, nem egy helyen óriási a különb
ség a tavasszal és ősszel vizsgát tevők száma kö
zött. Az ok nyilvánvalóan az, hogy a tanulók 
nyáron szüleiknek a munkában segítenek, s az 
őszi—téli—tavaszi időszakban járnak csak isko
lába, mikor mezőgazdasági munkák hiányában 
idejük szabadul fel. 

Mindezek a tények azonban semmit sem von
nak le a XVIII—XIX. századi református iskola
ügy érdemeiből, hogy felismerték és megpróbál
tak változtatni az alsó fokú oktatás hatékonysá
gát gátló körülményeken, ami — mint láttuk — 
nagyon sokszor sikerült is nekik. 

Az evangélikus kisiskolákról sajnos még keve
sebbet tudunk. Ami csekély adatunk van, az a 
Bach-korszakból származik, bár nem kétséges, 
hogy a XVIII . században — hasonlóan a katoli
kusokéhoz, illetve a reformátusokéhoz — kiala
kult az az iskolahálózat, amelynek szabadságharc 
utáni állapotáról itt közölt szórványadataink elő
kerültek. 

Az iskolákról hiányoznak a kimutatások, így 
összehasonlító adataink sincsenek. Fennmaradt 
azonban a régió legjelentősebb evangélikus né
pességgel rendelkező helysége iskolájának, a kő-
vágóörsinek 1850. február 18-án kelt felmérése, 
mely a tanulói létszámadatokon kívül elsősorban 
a tanító körülményeire terjedt ki. Az összeírás 
szerint két iskola működött Kővágóörsön, az — 
éppen 10 éve működő — felsőbb „nyelvészeti la
tin oskola", melyben mind a négy felekezet gyer
mekei megtalálhatók, ezenkívül egy evangélikus 
felekezeti elemi iskola, melybe néhány zsidó 
gyermek is járt:41 

Kővágóörs evangélikus iskolái 1850. február 18-án kelt jelentés szerint 

Az iskola 
jellege 

„Állása" „Szüksége" Tanulólétszám 

„Egy 
nyelvészeti 
latin 
oskola" 

„A Zalavidéki ev. esperesség által adakozások 
útján 1840-ben építtetett és többek által aláírt 
Kötelezvényekben foglalt mintegy 4000 pf. 
tőke évenkénti kamatjából fizettetik a tanító 
120 pf. s 2 öl tűzi fával, s az oskola egyéb 
szükségei fedeztettnek. Egy szobában egy 
tanító alatt tanítatik 2 Classis, külömben a 
két emeletű épület áll 2 oskola teremből, hét 
szobából, két konyhából, kamrából s a szük
séges pinczékből s földszinti két boltból. 
Különös észrevétel: Az érintett tőkének 1/8 da 
veszélyben forogván az iskola biztos alap
tőkéje csak 3500 frt. tesz." 

„A két Classishoz szükséges 
két tanítói terem, valamint a 
tanítói lakás is megvan, szük
ségeltetnék a két Classishoz 
még egy tanító egyén. A 
tanító eddig fizetését ren
desen megkapta." 

Valamennyi fiú 
ebből: 
katolikus 2 
református 1 
evangélikus 8 
izraelita 8 
összesen 19. 

„Egy 
elemi 
oskola" 

„Az épület áll a taníttó számára két szobából, 
egy konyhából, Oskola teremből, s az udvaron, 
vágynak még a gazdasághoz szükséges épüle
tek. Taníttói járandóság egy évre: 30 váltófrt. 
s minden tanulótól 30 váltó frtok tanítási díj. 
20 p. m. rozs. 6 1/2 szántó föld s annak 
termése, 30 petrence széna 6 öli tűzi fa s bor 
gyűjtés." 

„Az Oskola terem elég tágas 
a tanulók befogadására; egy 
taníttó elegendő, a ki külön
ben Cántor is; fizetését ren
desen megkapja." 

42 fiú, 41 lány 
ebből: 
80 evangélikus 
3 izraelita. 
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forrás szerint) 

A gyülekezet lélekszáma 
(x = nincs adat 
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A lelkész neve Anyaegyház Leányegyház A gyülekezet 
keletkezési 

ideje 
(M - más 

forrás szerint) 1836 1848 1854 

A lelkész neve 

KŐVÁGÓÖRS Balatonszepezd 
Gulács 
Köveskál 
Szigliget 
Keszthely 

1550 
(M: 1613) 

852 693 807 Horváth Zsigmond 
(1838) 

Király József 
(1848) 

SZENTANTALFA Zánka 
T agy on 
Monoszló 
Balatonlienye 

1762 
(M:1787) 

390 240 360 László Gábor 
(1838) 

Erdó'ss Márton 
(1848) 

KAPOLCS 10 község, 
közte 
Monostorapáti 

reformáció 
idején 

X X 
Monos
torapá
tiban 

6 

1325 Lájpczig János 

Iskola székhelye Tanító neve Tanulólétszám A leányegyházak közül 
iskolával rendelkezik 

Iskola székhelye Tanító neve 

1848 • 1854 
(összesen) 

A leányegyházak közül 
iskolával rendelkezik 

KAPOLCS Azt, hogy melyik iskolába jártak a monostorapáti gyerekek, nem lehet megállapítani. 
Iskola van: Kapolcson: Dörögdön, Balatonöcsön. 

KŐVÁGÓÖRS Mátis Samu (1848) 
Eösze Zsigmond 
(1854 segédlelkész is) 
Cséry Sándor 

90 105 Balatonszepezd 

SZENTANTALFA Horváth Sándor 20 45 Zánka 

A KÁLI-MEDENCE IZRAELITA ISKOLÁI 

Az izraelita népiskolákról egyetlen, de teljes
ségre törekvő felmérés 1851-ben készült. Látva 
az izraelita iskolaügy különösen elhanyagolt vol
tát, sokrétűségét és a szakmai felügyelet hiányát 
Ferenc József 1850. szeptember 20-án kiadott ren
deletével egy Magyar Koronaország, a Szerb Vaj
daság és a Temesi Bánság területén egy izraelita 
iskolaalap megteremtését indította el. Az egymil
lió forintos „Izraelitischer Schulfond" létrehozá
sával az említett két koronaország izraelita isko
láit kívánta fejleszteni, vagy ahogy a rendelet fo
galmazott: „lehetségessé tétetett a zsidó iskolák 
rendezése". Zala vármegyében hat hitközségnek 
összesen 33 620 pengöforintot kellett a Schulfond-
ba fizetni, a tapolcai hitközség „részesedése" eb
ből az összegből 3720,20 pengőfonnt volt. Az ősz-

szeg egyébként ,,a Megyében lévő hat járásbeli 
zsidóságra népesség és vagyonosság tekintetben 
vételével" lett kivetve, ezt nyolc féléves részlet
ben kellett befizetni a nagykanizsai adóhiva
talba.43 

A végrehajtást a német alaposságra jellemző 
felmérés vezette be. A közigazgatási hatóságok 
feladatává tették az összeírások községenkénti el
készítését, amit a helybeli katolikus esperesnek 
kellett hitelesíteni. Ezek után biztosra vehetjük, 
hogy egyetlen — a múlt század közepéről — szár
mazó izraelita népiskola-összeírásunk hiteles. 

Az egyes, fejlettebb kereskedelemmel rendel
kező mezővárosok kivételével elég vigasztalan 
képet nyújt az izraelita népiskolák helyzete. A 
tanító általában képzetlen talmudista volt, aki a 
hitközség házában tanított, ott is lakott, és járan
dóságát is a hitközségtől kapta: némi pénzt és 
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, ,koszt—kvártélyt". Ezért tanította írásra, olva
sásra, számolásra, de mindenekelőtt vallástanra 
a zsidó gyermekeket. 

Más volt a helyzet az izraelita magániskolák
ban, ahol rendkívül magasan képzett tanítók ok
tattak magas színvonalon. A Káli-medencében 
ilyen volt a kővágóörsi zsidó iskola.44 

Mint mindegyik felekezetnél, itt is élesek a kü
lönbségek iskola és iskola között. Ezt mindenek
előtt a hitközségek vagyoni helyzete határozza 
meg: melyik milyen képzettségű, milyen gyakor
lott tanítót tudott fogadni és mennyiért. Ezek a 
régiók viszont szoros összefüggésben vannak a 
gazdasági és településszerkezettel. 

Az összeírás szerint tehát 7 helységben 7 iskola 
működött, két községben kettő-kettő, öt község
ben egy-egy. A 109 iskolás korú gyermek közül 
53 részesült oktatásban, ez a tanulók 50% -a. (A 
megyei átlag 72% ). 

Az összeírás évét követő tanévben, 1852-ben 
átalakult a közeli hitközségi központ Tapolca, és 
a legjelentősebb Káli-medencei község, Kővágó
örs, tehát a tapolcai járás két legnagyobb hitköz
ségének elemi oktatási rendszere. Ez időből van 
egyetlen adatunk arra, hogy ebben a két iskolá
ban mit tanítottak. Ebben az évben ugyanis a hit

községek ,,a magány tanintézetekben nyert álta-
lányos és felügyelet nélküli oktatásnak czélirány-
talanságárul meggyőződvén Tapolcán és Kővágó 
őrsön egy nyilvános tanintézetet léptetett életbe, 
mellyekben a növendékek az elemi osztályon kí
vül 3 osztályba soroztatnak". 

Ezekben a nyilvános iskolákban a következő 
tantárgyakat oktatták:4 5 elemi és első osztály: ol
vasás, számtan, vallástan, írás, Második és har
madik osztály: vallástan, magyarok rövid törté
nete, magyar nyelv, héber nyelv, német nyelv, 
földleírás, olvasás, helyesírás, számtan, Jósok- és 
Szentírás. 

A felsőbb osztályokban tehát megjelennek a 
kereskedelmi tevékenységhez szükséges tárgyak, 
az akkori iskolákhoz viszonyítva sokkal széle
sebb körű alapműveltség elsajátítását teszi ez le
hetővé. A gyerekek két (helységenként egy-egy) 
,,alkalmas és feddhetetlen maga viseletű tanítók 
által nyerik az oktatást, egy 6 egyénből álló bi
zottmánynak felvigyázása mellett".46 A tapolcai 
iskolába 43, a kövágóörsibe 80 növendék járt, és 
azoknak a tanulóknak, melyek szülei nem tudták 
á tandíjat előteremteni, az oktatás ingyenes volt. 

A tapolcai járás többi izraelita iskoláját így 
jellemzi a közigazgatási főbíró egyik jelentése, 

A Káli-medence falvaiban a követkéz ő közséj »ékben működtek zsidó népiskolák 

Helység Az iskola 
száma és 
jellege 

Osztá
lyok 
szá
ma 

A hit
község

ben 
lévő 

6-13 
éves 
gyer

mekek 
száma 

Tény
leges 

tanuló
lét

szám 

A tanító 
1 

Megjegyzés Helység Az iskola 
száma és 
jellege 

Osztá
lyok 
szá
ma 

A hit
község

ben 
lévő 

6-13 
éves 
gyer

mekek 
száma 

Tény
leges 

tanuló
lét

szám 

neve havi 
jövedelme 

(K = „koszt
kvártély") 

1 
Megjegyzés 

BALATONHENYE 1 magán 1 8 7 Goldstein S. K + 8Ft „képzettség nélküli 
talmudista" Sahter is 

KÖVÁGÓÖRS 2 magán l - l 56 28 Kraus V. К +16 Ft „többéves gyakor
lattal és kiváló 
képzettséggel 
rendelkezik" 

KÁPTALANTÓTI 1 magán 1 7 6 Kohn V. К+ 6,5 Ft „Minden rátermett
ség nélkül oktat" 

KÖVESKÁL nincs 
iskola 

- 6 - - - -

SALFÖLD 1 magán 1 2 2 ismeretlen K + 5Ft kezdő tanító, 
egyúttal sahter is 

SZENTANTALFA 2 magán l - l 25 10 Freud S. A. 
Sie singer 

К+ 3-8 Ft „képzettség nélküli 
talmudisták" 

SZENT-
BÉKKÁLLA 

nincs 
iskola 

- 5 - - - -
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JEGYZETEK 

Felekezet i kisiskola van ==+. 
nincs : "-

Helység róm. ref. evang. izr. 
kat. 

Balatonhenye — + — + 
Káptalantóti + — — + Kékkút + — — — 
Kővágóörs + — + 2 + 
Köveskál + + — — 
Mindszentkálla + — — — 
Monostorapáti + — — — 
Salföld + — — + Szentantalfa + + + 2 + 
Szentbékkálla + — — — 

10 helységben 
összesen 9 3 2 7 

színűleg a kapolcsi (5,8 km) iskolába jártak, a fe
lekezeti oktatást — a távolságok figyelembevéte
lével — megoldottnak kell tekintenünk. 

A Balaton-felvidéken azonban az sem volt rit
ka, ha a gyerekek más felekezetű iskolába jártak 
tanulni. 

Ha a megye egészére nézve nem is változhat 
meg álláspontunk, a Káli-medence falvait vizs
gálva arra a következtetésre jutunk, hogy jól ki
épített, söt némely területen tudatosan és tervsze
rűen fejlesztett alsó fokú oktatási rendszerrel ál
lunk szemben, melynek további tökéletesedését a 
lakosság szemlélete akadályozta, s ebben az idő
ben alakult ki az az alsó fokú iskolahálózat, mely
re a kiegyezést követően ráépülhetett a korszerű 
közigazgatás és oktatási igazgatás modern, polgá
ri szervezete. 

mely sajnos igaz a medence többi izraelita isko
lájára is: ,, . . . a vallás, mint egyéb tan tanítás, 
többnyire minden paedagogi ismeret nélküli met
szők — schachter — által adatik elő a növendé
keknek". 

A legnagyobb negatívuma tehát az izraelita 
elemi oktatási rendszernek a magántanítói rend
szer és a központi irányítás teljes hiánya, és eb
ben a vigasztalan képben üde folt Tapolca és Kő
vágóörs mezővárosok hitközségeinek dicséretes 
törődése iskoláikkal. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy ebben a két mezővárosban éltek a legmódo-
sabb kereskedők. 

Talán ez is oka annak, hogy a szerényebb 
anyagi eszközökkel rendelkező hitközségek válo
gatás nélkül kényszerültek felfogadni tanítót, 
bárkit, aki vállalkozott a tanításra, ugyanis gyer
mekeik vallásos nevelését ott is biztosítani kí
vánták — mint Salföldön —, ahol csak két tanuló 
volt az iskolában. 

A XVIII. és XIX. századi adatok alapján ön
ként adódik a megállapítás: a káli falvakban va
lamennyi felekezet sokkal nagyobb figyelmet for
dított az iskoláztatásra, mint a korabeli Zala vár
megye más vidékén. 

A 10 helységben tehát — a XIX. század köze
pén már — egy időben 21 felekezeti kisiskolával 
kell számolnunk, s ha azt is számba vesszük, hogy 
a kővágóörsi református gyerekek a köveskáli 
református iskolába jártak (naponta oda-vissza 
összesen hét kilométert gyalogolva), az evangéli
kusoknál a balatonhenyei gyerekek a szentantal
fai (5 km), a köveskáli evangélikus gyerekek a 
kővágóörsi (3,7 km), a monostorapátiak — való-

Röviditések — Abkürzungen 

BENDA, 1977 = BENDA Kálmán: Az iskolázás és az ír
ni tudás a dunántúli parasztság körében a XVIII. 
század második felében. 
(In: PAB—VEAB Értesítő, 1977. A Dunántúl tele
püléstörténete I I / . 1767—1848. II. kötet) 

HALASZ, 1981 = HALASZ Imre: Zala megye katolikus 
népiskoláinak és tanítóinak helyzete a Bach-kor
szak első éveiben. 
(In: Zalai Gyűjtemény, 16. Közlemények Zala me
gye közgyűjteményeinek kutatásaiból, 1980—1981. 
Zalaegerszeg, 1981.) 

HALASZ, 1983 = HALASZ Imre: Önkényuralmi köz
igazgatás és iskolapolitika Zala megyében a Bach-
korszak elején. (Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat.) 

KOSARY, 1980 = KOSÁRY Domokos: Művelődés a 
XVIII. századi Magyarországon. (Budapest, 1980.) 

KOTNYEK, 1978 = KOTNYEK István: Alsó fokú okta
tás Zala megyében 1918-ig. (Zalai Gyűjtemény, 
9. Zalaegerszeg, 1978.) 

MÉSZÁROS, 1968 == MÉSZÁROS István: A magyar ne
velés története, 1790—1849. (Egyetemes nevelés
történet, 32—35. füzet. Budapest, 1968.) 

MÉSZÁROS, 1981 = MÉSZÁROS István: Az iskolaügy

történet Magyarországon, 996—1777. között (Buda
pest, 1981). 

SZANTO, 1981 = SZÁNTÓ Imre: A katolikus népmü
velés Magyarországon, 1711 1848. 
(In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó
zsef nominatae. Acta Historica. Tomus LXIX. Sze
ged, 1981.) 

Egyéb rövidítések 

Balatonhenye, jkv. = A balatonhenyei református isko
la jegyzőkönyve. 

DREL. = Dunántúli Református Egyházkerület Levéltá
ra, Pápa. 

Köveskál, jkv. = A köveskáli református iskola jegy
zökönyve. 

OL.HTTL. = Magyar Országos Levéltár. Helytartóta
nácsi Levéltár. 

ZML. = Zala Megyei Levéltár. 

1. Köszönettel tartozom Szabó Béla ny. levéltárvezető
nek, ki fáradságos munkával magyarra fordította a 
latin nyelvű forrásokat, dr. Kotnyek Istvánnak, aki 

786 



rendelkezésemre bocsátotta cédulaanyagát, de min
denekelőtt dr. Lackovits Emőkének, aki az általa fel
fedezett balatonhenyei és köveskáli református is
kolai jegyzőkönyveket publikálásra átengedte. Kö
szönöm továbbá Irmai Mariannának a dolgozat ki
vitelezéséhez nyújtott technikai segítségét. Értékes 
és önzetlen segítségük nélkül nem készülhetett vol
na el jelen tanulmány. 

2. BENDA, 1977; 37. p. 
3. ZML. IV. 1. g. 
4. BENDA, 1977; 39. p. 
5. SZÁNTÓ, 1981; 3—4. p. A kérdésről bővebben: OR-

TUTAY Gyula: Az iskolai nevelés szerepe paraszt
ságunk kultúrájában (ETHNOGRAPHIA, 1962/4.); 
KOSÁRY, 1980; és MÉSZÁROS, 1968. 

6. Az első magyarországi népszámlálás (1784—1787). 
(Budapest, 1960). 256—264. p. 

7. KOSÁRY, 1980; 95. p. 
8. MÉSZÁROS, 1968; 125. p. 
9. BENDA, 1977; 35. p. 

10. MÉSZÁROS, 1981; 424. p. 
11. Az adatok forrása: 

1770. KOTNYEK, 1978; 35—36. p. 
1777. OL.HTTL. 99. XI. A. 115. 
1796. ZML. IV. l.b. 1796. március 14. 8. szám. 

12. KOTNYEK, 1978; 21. p. 
13. KOTNYEK, 1978; 22. p. 
14. KOTNYEK, 1978; 35—36. p. 
15. OL.HTTL. 99. XI. A. 115. 
16. 1 pozsonyi mérő: 62,498 liter. 
17. A stóla és a temetések utáni jövedelem átlagosan 

értendő. 
18. Perselypénz. 
19. Ez é r the tő ' a tanítási év hosszára is, de a gyerekek 

életkorára is. 
20. Ürbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária 

Terézia korában, I. Dunántúl (Budapest, 1970). 386— 
399. p. 

21. MÉSZÁROS, 1968; 126—127. p. 
22. BENDA, 1977; 35. p. 
23. HALÁSZ, 1981; 116. p. 
24. ZML. IV. 1. b. 1796. március 14. 8. szám. 

Der Autor stellt, gestützt auf bibliographische, aber 
vor allem archivarische Quellen, nach Glaubensgemein
schaften die Entwicklung, Veränderung, Herausbildung 
des Volksbildungswesens der kleinen Gegend des Bala
ton-Hochlandes, des geographisch, ökonomisch, ethno
graphisch einheitlichen Kai-Beckens, bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts dar. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunder ts hatte die 
Mehrheit der Bevölkerung noch kein Bedürfnis nach 
dem Lernenlassen ihrer Kinder, nach Schreibkundig-
keit. Ihre Kultur war die traditionelle Bildung der 
Bauern, die sie im Laufe der Jahre, mit den Griffen der 
alltäglichen Arbeit sich von Tag zu Tag aneignete. 
Schreiben- und Lesenkönnen war nicht notwendig, 
denn auf dieser Stufe der Entwicklung der Schriftlich
keit und der Amtsorganisation war noch ein einziger 
schriftkundiger Mensch im Dorf genug. Das ist der 
Lehrer, der die schriftlichen Angelegenheiten als Dorf
notar versieht. (Im Jahre 1777 konnten von den 59 Un
terzeichnenden einer Zusammenschreibung nur vier 
ihren Namen schreiben.) 

Ende des 18. Jahrhunder ts unternahmen die einzel
nen Glaubensgemeinschaften immer mehr Versuche, ihr 
eigenes — seit langem vernschlässigtes — Schulsystem 
zu entwickeln. Diese Entwicklungsversuche gipfelten in 

25. KOTNYEK, 1978; 51—56. p. 
26. Uo. 
27. HALÁSZ, 1981; 105. p. 
28. Uo. 
29. A népességi adatok: Fényes Elek: Magyar Ország

nak, s a hozzá kapcsolt tar tományoknak mostani ál-
lapotja statisztikai és geographiai tekintetben (Pest, 
1836). 490—496. p. 
A létszámadatok: ZML. I V 151. 1851. X. B. 1257. 

30. KOSÁRY, 1980; 111. p. 
31. KOSÁRY, 1980; 436. p. Dr. Mészáros István egyete

mi docens véleménye szerint már 1778 előtt is elfo
gadottnak tekintették ezt a korhatárt „iskolaköte
les" kornak, később ezt törvényben is rögzítették. 

32. Balatonhenye; jkv. 
superintendens = református egyházkerület egyházi 
elnöke. 
tractualis = református egyházkerület. Az ,,Első 
Deák Oskola" valószínűleg a legalsó grammatikai 
osztály jelenti. 

33. Köveskál; jkv. 
34. Uo. 
35. Uo. 
36. Balatonhenye; jkv. 
37. Balatonhenye; jkv. és Köveskál; jkv.; HALÁSZ, 

1983. összevetése alapján. 
38. DREL. 217. a. IV. kötet 48. p. 
39. HALÁSZ; 1983. 223—229. p. 
40. Köveskál és Balatonhenye jkv. 
41. ZML. IV. 151. 1850. X. B. 
42. HALÁSZ; 1983. 231—235. p. 
43. ZML. IV. 151. 1851. X. B. 
44. ZML. I V 151. 1851. X. B. 
45. ZML. I V 151. 1852. X. B. 

A ,,Jósok- és Szentírás". Valószínűleg Jósok és 
Szentiratok. A Prófétákról és egyéb Szentiratokról 
van szó. A Jósok Ballagi (Bloch) Móric bibliafordí
tásából került a tananyagba. (Landeszmann György
nek, a Magyar Zsidó Levéltár vezetőjének szíves 
közlése, melyért ezúton mondok köszönetet.) 

46. Uo. 

der I., danach IL Ratio Educationis, später in den „Re
geln der Grundschulen Ungarns". 

Wir wissen von drei katholischen Schulregistrierun
gen im 18. Jahrhundert . In den Registrierungen wurden 
neben der Anzahl der Schüler und dem zu vermitteln
den Lehrmaterial detailliert sämtliche Einkommen der 
Lehrer erfaßt, so sind aus den Erfassungen wichtige, 
mit der Lebensweise und dem Lebensniveau zusammen
hängende Schlußfolgerungen ziehbar. Wir können fest
stellen, daß die Lehrer nirgends weder zu den reichsten 
noch zu den ärmsten Bewohnern des Ortes gehörten, 
mit ihrem Gehalt, das sie von der die Schule unterhal
tenden Gemeinschaft bekamen — in Hinsicht der Wohl
habenheit —, nahmen sie einen Platz in der Mittelklas
se der Dörfer ein. 

Sämtliche katholischen Schulen der kleinen Gegend 
waren auf dem Niveau der Zeit tätig, in Hinsicht ihrer 
Ausstattung, Funktion und Verhältniszahl des Schulbe
suches aber lagen sie über dem in der Verwaltungsein
heit registrierten Durchschnitt. 

Das Schulwesen der Juden betreffend, kamen ab der 
Mitte des 19. Jahrhunder ts eventuelle Angaben zum 
Vorschein. Auf Grund eines einzigen Querschnittes 
kann keine Entwicklung nachgewiesen werden, jedoch 
kann man feststellen, daß die einzelnen Glaubensge-

IMRE HALÁSZ 

ZUM BILDUNGSWESEN DER DÖRFER DES KÁL-BECKENS 
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meinden auf die Schulbildung außerordentl iche Sorge 
verwendeten. Die Regierung arbeitete zu jener Zeit am 
Zustandekommen eines „Israelitischen Schulfonds", 
während dessen Vorbereitung auch die Situation der 
einzelnen Schulen ergründet wurde. 

Das evangelische Schulwesen betreffend, verblieben 
außerordentlich wenige und sporadische Angaben, aber 
aus den Angaben des Jahres 1850 können wir regist
rieren, daß in jedem Ort, dessen Einwohnerschaft der 
entsprechenden evangelischen Konfession angehörte, 
Glaubensgemeinschaft ihre Schule besaß. 

Zu jener Zeit wurden von der reformatorischen Glau
bensgemeinschaft die meisten und ergebnisreichsten 
Versuche zum Heben ihrer Schulen auf ein hohes Ni
veau getan. Man erkannte, daß das Fehlen der zentra
len Lenkung und des einheitlichen Systems von Anfor
derungen das Haupthindernis des Fortschrit ts waren. 
Und man erkannte dies nicht nur, sondern allein diese 
Glaubensgemeinschaft unternahm Schritte — und er
gebnisreiche Schritte — zur Beseitigung der Mängel. 
Innerhalb des kirchlichen Rahmens wurden das Lehr
material und das System der Anforderungen verein
heitlicht, und man gründete eine besondere Kommis
sion, die die Tätigkeit der Lehrer untersuchte, welche 
aber nicht mit den „cannonica visitatio" identisch war, 

denn sie untersuchte nur die Lehr- und Erziehungs
methoden des Lehrers sowie deren Wirksamkeit . 

Die bis danin regellosen Schuljahrgänge wurden in 
sèches Jahrgünge eingeteilt, dabei bestimmte man die 
einzelnen Lehrfächer sowie das zu vermittelnde Lehr
material. 

Mit diesen Veränderungen, dem Aufstellen des kirch
lichen Lehrsystems und dessen strenger, konsequenter 
Durchführung stand das reformatorische Schulwesen in 
Hinsicht des Schulwesens aller Glaubensgemeinschaf
ten an der Spitze. 

Das Schulwesen des Ungarns des 18. und 19. Jahr
hunderts erhielt öfter die Beschuldigung, daß es mit 
seinem vernachlässigten Netz von Ausbildungsstätten 
nicht den Ansprüchen der Zeit entsprechen konnte. 

In den 10 Orten der kleinen Gegend bestanden in der 
Mitte des vergangenen Jahrhunder ts zu gleicher Zeit 
21 Glaubensschulen (9 römisch-katholische, 3 reforma
torische, 2 evangelische, 7 israelitische), und die Be
rücksichtigung nach Glaubensgemeinschaften sowie die 
erhaltenen Ergebnisse begründen in großem Maße — 
zumindest das untersuchte, geographisch und ethno
graphisch begrenzte Gebiet betreffend — die Revidie
rung der unwahren Ansichten und regen die Synchron
untersuchung des Konfessionsschulwesens — auch auf 
der Ebene kirchlicher und Verwaltungseinheiten — an. 
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TÓTH VILMOS 

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSE, 
VÁLTOZÁSA ÉS FEJLŐDÉSE VESZPRÉM MEGYÉBEN 

1871-TÖL 1982-IG 

Az 1871-től kezdődő magyar jogalkotást, a jogi 
szervek kialakulását néhány évtizeddel korábban 
kell kezdeni. 

1848-ban a hűbéri társadalmi, gazdasági bom
lás — mondhatni — első szakaszában, a reform
kori Magyarországon kezdenek már a jogi eljá
rások változásai jelentkezni. A kibontakozó tőkés 
termelés érdekeit már nem szolgálhatták a feudális 
korra jellemző hosszan elnyúló jogi eljárások 
az egyes jogi szerveknél, (melyek eddig 10-50, 
néha 100 évig is elhúzódtak). 

1848-ban a márciusi törvények eltörölték pél
dául az úriszéket, s a szolgabíró, illetve a megyei 
ítélőszék hatáskörébe utalták a jobbágyok pereit. 
A szabadságharc bukása azonban a további ki
bontakozást lehetetlenné tette. 

Országunk területén újra alkalmazták a kétség
kívül modernebb osztrák eljárási szabályokat 
jogi szerveink. 

Az ország területére visszakerült a bírói igaz
ságszolgáltatásban a háromfokú eljárás: a járás
bíróság, a törvényszék és a kúria. 

í86í-ben az országbírói értekezlet hatásaként 
az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok elvetet
ték az előbb említett eljárásokat, visszaállították 
a reformkori törvényeket, de sajnos a feudális 
szokásjoggal is. Az Ideiglenes Törvénykezési 
Szabályok a corpus jurisba is bekerültek. 

A dualizmus korában, az 1867-es kiegyezési 
törvényekkel indult meg az a fejlődési szakasz 
az egész országban, nyilván megyénkben is, mely 
e dolgozat tárgyát képezi. 

Ez időtől fogva a kormány észlelte a társadalmi 
fejlődést, mindenekelőtt a burzsoázia érdekeit, 
kidolgozta a törvényjavaslatokat és ezeket ez
után beterjesztette az országgyűlés elé. Előtte 
a miniszterelnök kikérte az uralkodó hozzájáru
lását. A képviselőház a javaslatokat általánosan 
és részleteiben is, két külön fázisban letárgyalta, 
s ezt követően a törvénytervezet a Főrendi Ház 
elé került. Ha a két Ház között az egyetértés 
megvolt, szentesítéssel és az Országos Törvény
tárban történt kihirdetéssel jött létre és lett jogi 
szerveink részére alkalmazhatóvá az újonnan 
meghozott törvény. A jogi szervek működését 
ugyancsak befolyásoló rendeletekkel csak érin-
tőleg lehet foglalkozni, a megyénkre, esetleg 
egy-egy városunkra készült statútumok (szabály
rendeletek) pedig oly nagy anyagot képeznek, 
mely terjedelmes kutatást és esetleg külön dolgo
zatalkotást kívánna meg. 

A jogszabályalkotási folyamatok hazánkban a 
kiegyezés után kezdődtek meg, és 1871-től kezd
tek életbe lépni. 

Mind a bíróságaink, ügyészségeink, ügyvé
deink és a többi jogi szerveink tevékenységét 
a több mint száz év politikai kacskaringóival az 
osztályszempontok irányították. Burzsoá érde
kek játszottak vezető szerepet 1919-ig, a Tanács
köztársaság idején a munkásosztály érdekei ke
rültek előtérbe, a Horthy-korszakot a félfeudális, 
félburzsoá érdekek jellemezték, a rövid nyilas 
uralomban nem is nemzeti érdekek érvényesül
tek, nem volt törvényesség, csak vérpatak, a fel
szabadulás után — 1956 néhány napját kivéve — 
a törvénykezés szervei olyan fejlődési úton men
tek keresztül, mely elsődlegesen munkás-paraszt 
érdekeket szolgáltak, a meghozott törvények 
alapján. 

A dualizmus korában zavarmentesen dolgoz
tak megyénkben a létrejött jogi szervek. Az 
1918-as polgári demokráciának nagyjából meg
feleltek azok a törvénykezési szervezetek, a jog
alkotás szervei azonban nem hosszú ideig ér
vényben lévő törvényeket alkottak. A Tanács
köztársaság alapvető változásokat hozott: a pro
letariátus érdekében forradalmi, majd később 
rögtönítélő törvényszékeket hozott létre. A 
Horthy-korszak lényegében visszaállította a ko
rábbi jogi szerveket és ezek az e korszaknak 
megfelelő jogszabályok alapján végezték mun
kájukat. 

A felszabadulás után az új rendszernek megfe
lelően újabb jogi szervek jöttek a régiek mellett, 
s ezek a fejlődés irányának megfelelően vagy 
erősödtek, vagy elhaltak. Most valamennyi jogi 
szervezet államunk, társadalmunk megerősödé
sén, a szocialista elvek előtérbe hozásával, a pro
letárdiktatúrát erősítve, az azt gátló tendenciák 
visszaszorításával tölti be feladatát. 

E rövid bevezető után lehet rátérni az óriási 
joganyagra, röviden, tömören, a lényeget érin
tően és csak a fontos változások kiemelésével. 

Az anyag a bíróságok tevékenységével kezdő
dik és folytatódik az egyéb jogszolgáltató szer
vek működésével. Ez nem jelent rangsorolást, 
csupán az igazságszolgáltatásban betöltött sze
rep, tevékenység gyakorisága adott bizonyos el
rendezési elveket. 

A tárgyalt időszak illetőségi változásait a ta
nulmány végén elhelyezett néhány térkép mu
tatja be. 
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VESZPRÉM VARMEGYE ÉS A KÉSŐBB HOZZÁKAPCSOLT 
TERÜLETEK IGAZSÁGÜGYI BEOSZTÁSA 

(1871 — 1982) 

Az egyes területrészek igazságszolgáltatási és közigazgatási 
hovatartozása 

törvényszék 

1 győri 
2 szombathelyi 
3 pápai 
4 pápai 
5 zalaegerszegi 
6 nagykanizsai 
7 zalaegerszegi 
8 zalaegerszegi 
9 győri 

10 veszprémi 
11 veszprémi 
12 veszprémi 
13 veszprémi 
14 veszprémi 
15 veszprémi 
16 székes

fehérvári 

járásbíróság 

téti 
kiscelli 
pápai 
devecseri 
sümegi 
keszthelyi 
tapolcai 
tapolcai 
szentmártoni 
zirci 
veszprémi 
veszprémi 
balatonfüredi 
balatonfüredi 
enyingi 
székes
fehérvári 

varmegye 

Győr 
Vas 
Veszprém 
Veszprém 
Zala 
Zala 
Zala 
Zala 
Veszprém 
Veszprém 
Veszprém 
Veszprém 
Veszprém 
Zala 
Veszprém 
Fejér 

téti 
kiscelli 
pápai 
devecseri 
sümegi 
keszthelyi 
tapolcai 
sümegi 
zirci 
zirci 
pápai 
veszprémi 
veszprémi 
tapolcai 
enyingi 
székes
fehérvári 

s^\y^ — a járásbíróságok (vagy adott esetben 
a törvényszékek) illetékességi terüle
tének határa, egyben járás-, ill. 
megyehatár 

*"* "%..•• —a járásbíróságok határával egybe nem 
eső járáshatár (megyehatár) 

Ч.У —a vizsgált terület határa, ha a járás
bíróság területét megosztja 

^•^ — a Balaton partvonala 

(•) — törvényszék és járásbíróság székhelye 

О —járásbírósági székhely 



I. 
A BÍRÓSÁGOK FELADATA 

Az igazságot minden vizsgált időben a bíró
ságok keresik és állapítják meg, és ezen időszak
ban minden, bíróságra vonatkozó jogforrás ak
ként szabályozta, némi eltérésekkel, a feladatu
kat, hogy az igazságszolgáltatás — ez nyilván
való is — a különböző bíróságok feladata. Esze
rint védték államunk rendjét, az állampolgárok 
és a szervek jogait, büntették a bűncselekmények 
elkövetőit, önkéntes jogtiszteletre neveltek, és 
betartatták a törvényesség elveit, sajátos eszkö
zeikkel igyekeztek megelőzni a törvénysértések 
bekövetkezését. (Például: jogpropaganda.) 

A legutóbbi bírósági törvény (1972: IV. tv.) 
még azzal egészíti ki a feladatok körét, hogy a 
bíróságok elősegítik azoknak az okoknak és kö
rülményeknek a megszüntetését, amelyek a jog
sértések elkövetését lehetővé teszik. Bíróságaink 
területünkön vármegyei (megyei) törvényszéki, 
(megyei bírósági), járásbírósági szinten korsza
konként szakosodtak. 

LA) A BÍRÓSÁGOK ILLETŐSÉGE 

Az illetőséget vizsgálva látható, hogy már a 
dualizmus korában igyekeztek szakítani a feudá
lis joggal, az igazságszolgáltatást és a közigazga
tást egymástól elválasztani. (Erre éppen Veszp
rém megyében, a balatonfüredi járással kapcso
latban van eklatáns példa.) E folyamat első lép
csője az 1869: IV. te. 21. §-a volt, mely kimondta, 
hogy bíróságokat kell felállítani, és azok illető
ségén vagy kerületén csak törvénykezés útján 
szabad változtatni. 

A királyi minisztérium az 1871: XXXII. te. 
1—3. §-aiban kapott felhatalmazás alapján Veszp
rém megyében két törvényszéket hozott létre, s 
ezek alá járásbíróságokat rendelt. Mégpedig; 

a veszprémi törvényszékhez tartozott a veszp
rémi, az enyingi, a zirci és a balatonfüredi járás
bíróság (noha ez utóbbi terület közigazgatásilag 
nagyrészt akkor Zala megyéhez tartozott); 

a pápai törvényszék alá került a pápai és a de-
vecseri járásbíróság. E törvényszék azonban már 
1875-től járásbíróságként a veszprémi törvény
szék illetőségi területéhez került. 

Az eltelt több mint száz év alatt a Veszprém 
Megyei Bíróság illetőségét érintőleg történtek a 
közigazgatással és a politikai helyzettel párosult 
bírósági változások is. Így politikai események 
eredményeként a Tanácsköztársaság alatt egy 
nem túl forradalmi népbíróság jött létre Veszp
rémben, majd 1940. évben a pápai járásbíróság 
a magyar királyi minisztérium 1940. évi 3800. 
M.E. rendelet 1. §-a alapján rövid ideig a győri 
törvényszékhez tartozott, míg 1950-ben a jelentős 
közigazgatási változások eredményével párhuza
mosan Zala megyéből igazságszolgáltatás szem
pontjából is a keszthelyi, sümegi és a tapolcai já
rás a Veszprém Megyei Bíróság joghatósága alá 
került [144/1950. (V. 20.) M.T. sz. r.j 

Leválások is voltak a megye területéről. Jó
formán az egész enyingi járás (4343/1949. M.T. 
sz. r.) 1950-től, majd a keszthelyi és a sümegi já

rás egy része került el a megye területéről az 
1034/1978. (X. 6.) M.T. sz. rendelet alapján. Az 
1950: 7. sz. tvr. és a 177000/1950 (XI. 10.) LM. sz. 
rendelet a Veszprémi Megyei Bíróság alá végül is 
nyolc járásbíróságot rendelt (Balatonfüred, Deve-
cser, Pápa, Keszthely, Sümeg, Tapolca, Veszprém 
és Zirc székhellyel), az e székhelyek köré tömö
rülő községekkel, valamint Pápa és Veszprém vá
rosát is. 

Jelenleg az ajkai, pápai, tapolcai és a veszpré
mi járás (több község idecsatolásával), ezenfelül 
Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota és 
Veszprém városok ügyei tartoznak a Veszprém 
megyei és az alárendelt járásbíróságok illetékes
sége alá. 

A pápai törvényszék, 
majd járásbíróság illetékessége 

A királyi minisztérium az 1871. XXXII. te. 
1—3. §-ában kapott felhatalmazás alapján Veszp
rém megyében Pápán is törvényszéket hozott 
létre (36 jelentős községgel), ilyen minőség
ben azonban nem sokáig működött, mert már 
1875-ben egész területével, mint ahogy már szó 
volt róla, a veszprémi törvényszékhez csatolták, s 
ezt követően önálló járásbíróságként működött. 
Az említett törvényszéki időszak alatt felettes bí
rósága volt a pápai és a devecseri járásbíróság
nak, viszont 1940 után rövid ideig a győri tör
vényszéknek volt alárendelve, majd a Veszpré
mi Megyei Bíróság illetőségi területéhez vissza
került, megnövekedett területtel. Vas megyéből 
1949-ben 4 község, 1954-ben Győr megyéből 
ugyancsak 4 község, míg 1978-ban a veszprémi 
járásból két község ügyei kerültek a pápai járás
bíróság joghatósága alá. Egy kis község viszont, 
Fenyőfő 1954-ben a pápai járásból a zirci járás
hoz került. 

Az egykori törvényszékből így alakult ki a mai 
pápai járásbíróság területe és illetősége. A járás 
területéhez képest törvényességi szempontból 
kellemesen észlelhető, hogy az ott élő állampol
gárok ügyei más területekhez viszonyítva vi
szonylag kisebb mértékben kerültek a bíróság 
elé. 

A JÁRÁSBÍRÓSÁGOK ILLETÉKESSÉGE 

Balatonfüred 
Az 1871. XXXII. te. létrehozta a balatonfüredi 

járásbíróságot, s felettes bíróságának a veszpré
mi törvényszék került megjelölésre. E bíróság 
székhelye Balatonfüred volt. Érdekes, korabeli 
megoldásként e bírósághoz magából a balatonfü
redi járásból mindössze 8 község, míg Zala me
gye tapolcai járásának keleti részéből 24 község 
tartozott. Számottevő községek a balatonfüredi 
járásból Német-, Magyarbarnag, Vöröstó, Mencs-
hely stb. voltak, Zala megyéből a Balaton-partról 
maga a bírósági székhely: Balatonfüred, ezenfelül 
Alsóörs, Vászoly, Udvari Tihany, Csopak, Akaii 
stb. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 4330/1945. 
M.E. sz. rendeletével a balatonfüredi járást a 
szentantalfai körjegyzőség kivételével Zala vár-
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megyétől Veszprém vármegyéhez csatolta, ezzel 
a fenti kettősséget megszüntette. E kettősség vég
leges lezárását jelentette az 1950: 7. tvr. és ennek 
végrehajtását célzó 177.000./1950 (XII. 10.) I.M. 
sz. rendelet, mely Balatonfüredi székhellyel a ba
latonfüredi járást Veszprém megyéhez és a bíró
ságot a Veszprém Megyei Bírósághoz rögzítette. 
Végül a NET 1956: 2. sz. tvr.-ével a balatonfüredi 
járást megszüntette, és ennek következtében az 
ottani járásbíróság teljes egészében a veszprémi 
járásbíróságot gyarapította. A volt balatonfüredi 
járás ide tartozó ügyeit ez idő óta a veszprémi 
járásbíróság intézi el, s hoz határozatot. 

Devecser 
A devecseri járásbíróságot ugyancsak az 1871: 

XXXII. te. keletkeztette és a pápai törvényszék 
alá endelte. Székhelye az alapításkor Devecser 
volt. A székhelyközségen kívül 46 község tarto
zott e járásbíróság illetékessége alá, Kamondtól 
Kislődig, Dabronytól Halimbáig. 

A pápai törvényszék megszüntetése után a de
vecseri járásbíróságnak Pápával való igazságügyi 
kapcsolata megszűnt és a veszprémi törvényszék 
irányában alakult ki. 

Az illetékességi terület lényegében érintetlen 
maradt, jelentős ide- és elcsatolások nem történ
tek. Egyedül a peremközségnek minősülő Úrkút 
érdemel említést, mely 1950-ben a veszprémi já
rásból a devecseri járásba került a 144/1950. 
(V. 20.) M.T. sz. rendelet alapján, a NET 10/1961. 
sz. határozata azonban ismét visszaadta a veszp
rémi járásnak, ezt követően az MTTH elnökének 
1/1977. sz. rendelkezésével ismét eredeti helyére 
került, míg az MTTH elnökének 2/1977. sz. ren
deletével Ajka város környéki községe lett, en
nek folytán a veszprémi járásbíróság illetékessé
ge alól végleg kikerült. Lényeges még, hogy a 
korábbi sümegi járásból a 144/1950. (V. 20.) M.T. 
sz. rendelettel Nyirád és Szőc községek is a deve
cseri járáshoz kerültek, és a sümegi járás meg
szűnésével 1966. évtől kezdve Csabrendek, Gye-
pűkaján, Hosztót, Káptalanfa, Szentimrefa, Zala-
galsa, Zalaszegvár és Nemeshany községek e já
rásbíróság illetőségi területét növelték (5/1966. 
NET. határozat). 

Egyébként Ajka fellendülésével, várossá válá
sával sor került arra, hogy a korábbi és fentebb 
részletezett devecseri járás nevét ajkai járásra 
változtassák át (NET. 22/1977. sz. határozatával). 
Az elmúlt években az igazságügyi szervek is át
települtek Ajkára, s a bíróság ajkai járásbíróság
ként működik. 

Enying 
Az 1871: XXXII. te. hozta létre és a veszprémi 

törvényszék alá rendelte az enyingi járásbírósá
got is, 15 községgel és azokhoz tartozó puszták
kal. A székhely: Enying volt, de a járáshoz tarto
zott még Siófok is. 

Az I.M. 1872. jan. 2-án kelt 10.435. sz. rende
lete újból áttekintette a járásbíróságok illetősé
gét, és e járásbírósághoz tartozónak minősítette 
Kenését is. A 4343/1949. /259. M.T. rendelet és a 
végrehajtást szabályozó 5201/11. (III. 12.) 1950. 
B.M. sz. rendelet az enyingi járást és ezzel a já
rásbíróságot is megszüntette. 

Balatonbozsok, Dég, Enying, Lajoskomárom, 
Lepsény, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Me-
zőszilas — Fejér megyéhez; Balatonszabadi, Sió
fok és Siómaros — Somogy megyéhez került, míg 
Balatonfőkajár, Kenése, Csajág és Küngös a 
veszprémi járásbíróság illetőségi területét növel
te ezt követően. 

Keszthely 
A keszthelyi járásbíróság a múlt század végén, 

a bíróságok megalakulásával, a 1871: XXXII. te. 
alapján még nem Veszprém megyéhez, hanem a 
nagykanizsai törvényszékhez tartozott. 

Az illetőségi területhez — a Balaton északnyu
gati szárnyán — Szentpéterúrtól Győrökig, Vin-
dornyalaktól Zalavárig, 59 település tartozott, 
mely települések jó része mint önálló és jelentős 
egység eltűnt a térképről, többnyire visszafejlő
dés, illetve összevonások eredményeként. 

E területből már 1870-től (Bánta) 1945-ig (Zala
igrice, Kehida, Kustány, Vörrü, Szentpéterúr és 
Tilaj) szomszédos járásokba került. 

1950-ben az egész, akkor meglévő keszthelyi 
járás Zala megyéből átkerült Veszprém megyébe, 
s e területhez akkor már csupán 22 jelentős köz
ség tartozott, mely később összevonásokkal 19-re 
csökkent. 

A NET 5/1966. sz. határozatával a sümegi já
rást megszüntette, s onnan 7 községet (Bazsi, Kis-
görbő, Óhíd, Sümegcsehi, Vindornyaszőllős, 
Nagygörbő és Döbrönce községeket) a keszthelyi 
járáshoz csatolta. 

Az MTTH elnökének 1/1977. sz. rendelkezésé
vel Bazsi a tapolcai, viszont Mihályla, Kisvásár
hely és Szalapa a keszthelyi járáshoz került. 

Végül az 1034/1978. (X. 6.) M.T. sz. határozat
tal Keszthely várost és a járás valamennyi közsé
gét visszacsatolták Zala megyéhez. Mindezek a 
változások nyilván az igazságszolgáltatást is érin
tették. 

Sümeg 
A sümegi járásbíróságot ugyancsak az 1871: 

XXXII. te. hozta létre akként, hogy a zalaeger
szegi törvényszék alá rendelte. Székhelye: Sümeg 
volt. 

Ide tartozott a székhelyen kívül 60 kisebb-na
gyobb település Csáfordtól Szőcig, Hosztóttól 
Bazsiig. Érdekesség, hogy e járás illetékessége 
alá tartozott egy másik, későbbi járási székhely, 
Zalaszentgrót is. 

A 2381/1872. sz. I.M. rendelet a Zala megyei 
Szőc községet már átcsatolta a sümegi járásból a 
tapolcaiba. 

Az Í950: 46. sz. tvr. és az ennek végrehajtása
ként kiadott 177.000/1950. (XII. 10.) M.T. sz. ren
deletet a sümegi járást, ezzel a járásbíróságot is, 
Zala megyéből Veszprém megyébe helyezte, ezzel 
a sümegi járásbíróság fellebbviteli bírósága a 
Veszprémi Megyei Bíróság lett. Illetékességi te
rülete nem változott. 

Űj helyzet állt elő az 5/1966. sz. NET. határo
zattal, mely a sümegi járást megszüntette és fel
osztotta. Ez alkalommal 9 község a devecseri, 7 
község a keszthelyi, míg 14 község a tapolcai já
ráshoz került. 

Az 1034/1978. (X. 6.) M.T. sz. határozat az 
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egész keszthelyi járást Zala megyéhez csatolta, 
ennek folytán néhány, korábban sümegi járási 
község is elkerült a Veszprémi Megyei Bíróság 
illetékessége alól. A volt sümegi járás többi köz
sége, az említett járásokon keresztül Veszprém 
megyében maradt. 

Tapolca 
A tapolcai járásbíróságot a már többször emlí

tett alapozó te. alapján eredetileg a zalaegerszegi 
törvényszék egyik járásbíróságaként szervezték. 
Székhelye az alapítástól kezdve Tapolca volt. E 
járásbíróság illetősége alá rendelte a fenti tör
vény 57, akkor még önálló települést, a hozzá 
tartozó pusztákkal. E sürün lakott járásnak Le-
sencefalutól Monoszlóig, Taliándörögdtől Bada
csonytomajig terjedt az illetősége. 

A 2381/1872. (LM.) sz. rendelet Szőc községet 
is e járáshoz osztotta be. Az akkor még külön 
megnevezett Ságpuszta (Balatonakaii mellett) vi
szont a 414/1879. LM. sz. rendelettel a balaton
füredi járáshoz került. Nyirád községet a 35.385/ 
1875. LM. sz. rendelettel ugyancsak e járáshoz 
osztották be. 

Időközben néhány kisebb település más közsé
gekkel összevonásra került. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 4330/1945. sz. 
rendeletével az időközben részben elcsatolt Csi-
csó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Ta-
gyon és Zánka községeket is e járásba osztot
ta be. 

Az 1950: 46. sz. tvr. és az ennek végrehajtása
ként meghozott 177.000/1950. (XII. 10.) M.T. sz. 
rendelet az egész tapolcai járást — ekként óha
tatlanul a járásbíróság illetékességi területét is 
— Zala megyétől Veszprém megyéhez csatolta, 
ezzel a járásbíróság fellebbviteli bírósága már a 
Veszprémi Megyei Bíróság lett. 

A 144/1950. (V. 20.) M.T. sz. rendelettel Pula 
községet a tapolcai járásból a veszprémi járás
hoz csatolták. A NET. 5/1966. sz. határozatával 
a sümegi járást megszüntette, megosztotta, ennek 
folytán e járásbíróság illetékességi területe is 
alaposan megnagyobbodott . E határozattal 14 te
lepülés (Gógánfa, Sümegprága, Zalagyömörő, 
Dabronc, Mihályfa, Rigács, Ukk közös tanácsú 
községek a társközségekkel együtt) a tapolcai já
ráshoz került. 

Az MTTH elnökének 57—2/1976. sz. határoza
tával Balatonrendes nevét Ábrahámhegyre vál
toztatta, és e néven szerepelt tovább e járás ille
tékességi területén. 

Ujabb változást hozott az MTTH elnökének 
1/1977. sz. határozata, mely szerint Bazsi közsé
get a keszthelyi járásból a tapolcai járásba, Mi-
hályfát és társközségeit viszont a keszthelyi já
ráshoz csatolta. 

Veszprém 
A minisztérium az 1871: XXXII. te. 1—3. 

§.-aiban kapott felhatalmazás alapján Veszprém 
megyében, ahogy arról már volt szó, rövid ideig 
két törvényszéket hozott létre. Az 1875 után 
fennmaradó törvényszék alá volt rendelve akkor 
is, és most a Megyei Bíróság alá a veszprémi já
rásbíróság, melynek illetékességi területe az idők 
folyamán többször változott. E központi járásbí

róság székhelye természetesen Veszprém városa 
volt. E járásbíróság illetékessége alá tartozott a 
9225/1871. LM. sz. rendelet alapján 26 jelentős 
község Szentgáltól Palotáig, Téstöl Almádiig, a 
jogszabályban felsorolt pusztákkal együtt. Ám az 
LM. 10.435/1872. sz. rendelete, felfedezve az 
alapjogszabály által hagyott fehér foltokat, e já
rásbíróság illetősége alá sorolta még Úrkút, Vá-
roslöd, Németbánya, Csehbánya és Farkasgyepű 
községeket. E járásbíróság területéből már a 
18.580/1878. LM. sz. rendelet értelmében kisza
kadt, s a pápai járásbíróság illetősége alá került 
Farkasgyepű és Németbánya. A 13.476/1876. LM. 
sz. rendelet a veszprémi járásbíróság illetőségé
hez tartozónak említi meg a Nagyvázsony mellett 
lévő, akkor még önálló Leányfalu községet. 

Területileg komoly növekedést hozott az Ideig
lenes Nemzeti Kormány 4330/1945. M.E. sz. ren
deleté, mely szerint Zala megyéből előbb a bala
tonfüredi járás, majd a későbbi összevonás kö
vetkeztében ide került Akaii, Alsódörgicse, Alsó
örs, Aszófö, Balatonarács, Balatonfüred, Balaton-
szőllős, Balatonudvari, Csopak, Felsödörgicse, 
Felsőörs, Kisdörgicse, Lovas, Nemespécsely, ö r 
vényes, Palóznak, Tihany és Vászoly községek; 
lényegében tehát azon helységek, ahol a keletke
zett és az igazságügyhöz tartozó ügyek fellebb
viteli bírósága, noha az említett községek Zala 
megyéhez tartoztak, közigazgatásilag ez ideig is a 
veszprémi törvényszék volt. Ez igen lényeges 
és ésszerű rendelkezés volt, ezzel az igazságszol
gáltatási és közigazgatási területek szinkronba 
kerültek egymással. 

A 4343/1949/259. M.T. sz. rendelet és az ennek 
végrehajtására hozott 5201/1949. (III. 12.) B.M. 
rendelettel megszüntetett enyingi járástól a 
veszprémi járáshoz került Balatonfőkajár, Kené
se, Csajág és Küngös, viszont a 144/1950. (V. 20.) 
M.T. rendelet Úrkút községet a devecseri járás
hoz csatolta, míg Pula a tapolcai járásból a veszp
rémihez került. Fenyőfőt a pápai járásból az 
1074/1954. (IX. 14.) M.T. sz. rendelet kapcsolta 
előbb a zirci, végül a veszprémi járáshoz. A NET 
1956. 2. sz. határozata a balatonfüredi járást meg
szüntette és a veszprémihez csatolta. Ez már csu
pán néhány községet érintett (Vöröstó, Barnag, 
Hidegkút stb.). Ürkút a 10/1961. M.T. sz. rende
lettel a devecseri járásból ismét a veszprémihez 
került. 

A NET 1970: 17. sz. határozatával a zirci járást 
megszüntette, és 19 községet, köztük Zircet is, a 
veszprémi járáshoz csatolta. 

Közben Várpalota az 5203—2/1951. (X. 18.) 
B.M. rendelettel, Balatonfüred pedig a NET 
7/1971. sz. határozatával várossá vált, ez a körül
mény azonban nem változtatott azon, hogy e vá
rosok igazságszolgáltatási ügyei továbbra is a 
veszprémi járásbíróság előtt kerüljenek elbírá
lásra. 

Az MTTH elnökének 1/1977. sz. rendelkezésé
vel Úrkút ismét elkerült a veszprémi járásból, s a 
közben névváltoztatással létrejött ajkai járáshoz 
csatolták, és ez igazságügyileg is ilyen változást 
jelentett. 

Így alakult ki, sok változással a veszprémi já
rásbíróság jelenlegi illetékességi területe, mely 
az évek során annyira megnövekedett, hogy a 
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2. sz. térkép: A Veszprém vármegye törvénykezési te
rületi megoszlása a törvénykezés kezdetén, 1871 —1872 

megye majdnem 2/3-a ide tartozik. A Balaton, a 
Bakony, s egyéb üdülési területek különösen 
nyár végén nagyon sok munkát rónak a bíró
ságra. 

Zirc 
A zirci járásbíróság szintén a veszprémi tör

vényszék illetősége alá került. Székhelye Zirc 
volt. E járásbíróság hatásköre alá tartozott 27 ba
konyi község, a községekhez tartozó pusztákkal. 
Bakonyszombathelytöl Lókútig, Bakonybéltől Ba-
konycsernyéig terjedt e bakonyi terület. A 
2381/1872. LM. sz. rendelet szerint Tés is e já
ráshoz került. A 29.799/1899. LM. sz. rendelet 
alapján a györszentmártoni járásbíróság illető
ségi területéből ide csatolták Bánk, Gic, Lázi, Pé-
terd, Bársonyos, Gyirót, Sikátor, Teleki, Románd 
és Varsány községeket. A 4343/1949/295. M.T. 
sz. rendelet és a végrehajtást szabályozó 5201/ 
11/11.— 1/1950. (III. 12.) B.M. sz. rendelet e já
rásbíróság illetőségi területéből elvett és Aka, 
Àcsteszér, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bár
sonyos, Csatka, Hanta, Kerékteleki, Réde és Súr 
községeket Komárom megyéhez, míg az 
1074/1954. (IX. 14.) M.T. sz. határozat Fenyőfőt 
a pápai járásból e járáshoz, majd következőleg a 
veszprémi járáshoz csatolta. 

A NET 10—3/1956. sz. határozata szerint e bí
róság illetősége Bakonycsernye felett megszűnt, 
és Fejér megyéhez került. 

A NET 17/1970. sz. határozatával a zirci járást 

megszüntette, 7 községet a pápai, 19 községet pe
dig a veszprémi járáshoz csatolt. 

Ekként a zirci járásbíróság napjainkban tevé
kenységet már nem fejt ki. 

I/B. A BÍRÓSÁG HATÁSKÖRE 

A területi illetőségek bemutatása után vizsgál
juk meg most a bíróságok — mindenekelőtt a 
törvényszék (a veszprémi, 1875-ig a pápai) ha
táskörét, amely bíróságok előtt a legjelentősebb 
ügyek kerültek letárgyalásra. A törvényszék ha
táskörét először az 1871: XXX. te. határozta meg. 
Ide tartoztak (néhány példával illusztrálva): 
1. a) Az olyan, tehát súlyos, komplikált bíró
sági ügyek (akár büntető-, akár polgári), melye
ket eddig társas bíróságok tárgyaltak (például 
egy ügyben hivatalos személy ellen elkövetett 
bűntett, zsarolás, és sikkasztás miatt hét hónap 
végrehajtandó szabadság vesztes büntetést szabott 
ki a veszprémi törvényszék), 

b) váltó-, és kereskedelmi ügyek, 
c) a kártérítési keresetek, 
d) olyan ügyek, melyek eddig a pénzügyi ha

tósághoz tartoztak, 
e) az úrbéri, tagosítási és arányosítási ügyek, 
f) bányabírói hatáskörrel felruházott törvény

széki ügyek, 
g) a föld-tehermentesítések, 
h) a cím- (cég-) bejegyzések, amelyeket nyil

vánosságra kellett hozni, 
i) a bírói letétek, 
j) a sajtóügyek, (például egy ügyben sajtó

vétség miatt 100 Ft főbüntetést alkalmaztak), 
2. a) a csődeljárásra (1881: XVII. te. 72. §.), 

b) halászati kártalanításra (1888: XIX. te. 58. 
§.) vonatkozó és a 

c) házassági perek, ha az anyakönyvvezető a 
kihirdetést vagy a közreműködést megtagadta 
(1894: XXXIII . te. 60. §.), 
3. a) a polgári perek (1911: I. te. 2. §.), mégpedig 

a l . hitbizományi, 
a2. tisztségviselők okozta károk miatt, 
a3. az állam ellen indított perek, 
a4. a cég használatának joga, 
a5. közkereseti vagy betéti társaság tagja a 
társaság feloszlatása, 
a6. részvénytársaság vagy szövetkezeti köz
gyűlés határozatának megtagadása érde
kében, 
a7. váltóóvások kapcsán keletkezett ügyek, 
a8. s végül, mely ügyeket később a törvé
nyek a törvényszék hatáskörébe utalnak. 

Az 1897: XXXIII. te. szerint az a törvényszék, 
amelynek büntető hatásköre van, esküdtbíróság
ként működik. Ez volt a helyzet Veszprémben is. 
Az esküdtek előírt sorsolása e törvényszékre vo
natkozóan 1912. október hó 20-án történt meg, 
többnyire iparos, értelmiségi került esküdtté vá
lasztásra és mindössze hat földműves. E bíró
sági forma azonban Veszprémben nem gyökere
sedett meg. Egyébként az 1897: XXXIV. te. alap
ján az esküdtbíróság elé elvileg a következő 
bűnügyek tartoztak: gyilkosság, szándékos em
berölés, személyes szabadság elleni bűntettek, 
kitételelhagyás, halált okozó súlyos testi sér
tés, közegészség elleni bűntettek, gyermekrab-
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lás, rablás, gyújtogatás, vízáradás okozása, köz-
veszélyű rongálás, megvesztegetés. 

A törvényszék elé pedig azon bűntettek tar
toztak, melyek nem kerülhettek az esküdtbíró
ság hatáskörébe, így például egyes sajtóügyek, 
azon vétségek, amelyeket a törvény nem a já
rásbíróság elé utasított. Veszprémben 1898. jú
nius hó 5. napján gyilkosság miatt — ekkor még 
nem volt az esküdtbíróság megalakítva — élet
fogytiglani szabadságvesztést szabott ki a tör
vényszék büntetőtanácsa. 

Érdekes lapvélemény egyébként 1898. június 
hó 16. dátumozással a Veszprémi Hírlapban: 
,,Kitüntetnek sokat, ünnepelnek sokakat, a tár
sadalmi téren elért munkásságuk folytán, azon
ban eme kitüntetésekre nem felelhetünk, vagy ha 
felelünk, ki kell mondanunk, hogy a társadalmi 
téren nincs meg az igazságosság, mely előtt meg
hajolna mindenki." Ezt az akkori igazságot nem 
a bíróság mondta ki, de úgy tűnik, a közvéle
mény nagyon figyelt az igazság minden fajtá
jára, a cikk mondandójából az sem derül ki, 
hogy a kitüntetésekkel a bírákkal szemben is 
csínján bántak-e, de sajtóper — és ez figyelem
re méltó — a cikk alapján nem keletkezett. 

Az 1913: VII. te. felállította a törvényszékek
nél, így Veszprém vármegyében is a fiatalkorúak 
bíróságát, a fiatalkorúak bűnügyei elbírálására. 

Már a háborút követő forradalom idején, az 
1918: III . sz. néptörvény ugyancsak — mint 
már polgári vívmányról — újra az esküdtbíró
ságról rendelkezett, főleg a hazaárulás, politikai 
tartalmú és sajtó útján elkövetett bűncselekmé
nyek elbírálására. 

Az 1919: XI. sz. néptörvényben lerögzített ko
moly politikai bűncselekmények viszont nem 
Veszprémben, hanem a budapesti büntető tör
vényszék előtt kerültek letárgyalásra. 

1919. március hó 21. napján a Forradalmi Kor
mányzó Tanács (a továbbiakban FKT) I. számú 
rendelete meglehetősen kidolgozatlanul létre
hozta a forradalmi törvényszékeket (Veszprém
ben is létre kellett hozni), azzal a céllal, hogy 
megszüntesse a korábbi kapitalista bíróságokat, 
egyben e rendelettel új szocialista igazságszol
gáltatási szervek jöttek létre. A rendes bíró
ságok tevékenységét egyben fel is függesztet
ték. Később az FKT IV. sz. rendelete ezzel az 
intézménnyel már részletesebben foglalkozott, de 
nem határozta meg, hogy e törvényszékek mi
lyen szinten működjenek. Végül az FKT XCIV. 
sz. rendelete az említett törvényszékeket a me
gye székhelyére rendelte egyfokú, de magasabb 
szintű bíróságként a törvénykezés végett. Ter
mészetesen Veszprémben is volt ilyen forradalmi 
törvényszék, a politikai helyzethez képest azon
ban meglehetősen mérsékelt magatartást tanú
sított. Ebben nyilván közrejátszott az, hogy egy
házi székhelyen kellett ítéleteket hoznia. Pél
dául a diktatúra szidalmazásáért egy vádlottat 
csak 2 hónapi fogházzal és 2000 korona pénz
büntetéssel sújtottak, és egyébként is sok fel
mentő ítélet született. Egyébként az FKT XCIV. 
sz. rendelet rögtönítélő eljárást is bevezetett, 
és e tevékenységgel a forradalmi törvényszé
kek is megbízhatók voltak. A rögtönítéletre is 
volt példa: Devecserben halálbüntetéseket is ki

szabtak 1919. május—júniusában az ellenforra
dalmi felkelés miatt, s a büntetéseket végre is 
hajtották. Veszprémben a megszálló román csa
patok a kommunistagyanús személyeket előbb 
börtönbe zárták, majd a magyar hatóságok a 
román parancsnokság hozzájárulásával Siófokra 
szállították e személyeket — egyébként 39-en 
voltak —, ahol ítélet nélkül, még rögtönítélő 
bíróság kiiktatásával is, kivégezték őket. A Ta
nácsköztársaság megszűnte után nyilvánvalóan 
új helyzet állott elő igazságszolgáltatási vona
lon is. A Tanácsköztársaság bíróságait a Peidl-
kormány megszüntette, és a korábbi, rendes bí
róságokat állította vissza helyükre. 

1919. augusztus hó elején az említettek miatt 
néhány hónapig lényegében törvénykezési szü
net állott be. Ezért Veszprém vármegyében sta
táriumot kellett elrendelni, mert félő volt, hogy a 
kommunisták elleni gyűlölet a rendes bírósá
gok újjászervezése idején önkényes és megtorló 
cselekedetekre vezethet. A Peidl-kormány úgy 
rendelkezett, hogy azon bűnvádi eljárásokat, 
melyek 1919. március hó 21. és augusztus hó 2. 
napja között keletkeztek, meg kell majd szüntet
ni, és a már meghozott ítéletek nem hajthatók 
végre. Viszont olyan rendelkezés is született, 
mely a Tanácsköztársaság szervei, közegei, meg
bízottjai, valamint fegyveres erejének tagjai el
len indítandó statáriális bírósági eljárást tartal
mazta. Ez ügyekben törvényszéki hatáskört álla
pítottak meg, az ilyen ügyekben gyorsítottan, 
perorvoslat kizárásával lehetett eljárni. Ez gya
korlatban Veszprémben és környékén csak a ro
mán csapatok kivonulása után történhetett meg. 

Az űj rend létrehozására katonai kerületeket 
hoztak létre, s Veszprém vármegye a siófoki
hoz tartozott. (Ezért vitték az említett 39 foglyot 
Siófokra.) A katonai parancsnok mellé közigaz
gatási kormánybiztos is került. A román csapa
tok egyébként 1919. augusztus hó 16-án vonul
tak be Veszprémbe. A román csapatok — me
lyek az igazságszolgáltatást is befolyásolták — a 
Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Adony kö
zött képzelt vonalig jutottak előre, és e területe
ken is — köztudott — hozzáfogtak az állami és 
magánintézmények, sőt a lakosság kifosztásá
hoz is. 

Ez időben Veszprém város és környéke ren
deleteket és ítéleteket várt, viszont ölbe tett 
kézzel, megfélelmítve nézték, történik-e valami 
magától. Veszprémből a diplomácia hatására 
1919. október hó 4. napján távoztak el az el
lenforradalmat biztosító román csapatok, és csak 
ezt követően kezdhettek az igazságügyi szervek 
a sokkos állapotból magukhoz térni, majd el
kezdeni tevékenységüket. 

Egyébként már a háború idején is, de később 
a megszilárdulni látszó Horthy-korszakban előbb 
a hadviselés zavartalansága érdekében, majd a 
Tanácsköztársaság felszámolása után hozta a par
lament az állam és társadalmi rend felforgatása 
ellen a különböző törvényeket (1915: XIX., 1921: 
III. , majd később az 1938: XVI. t e ) , melyek 
leginkább az ítélőtáblák székhelyén működő bí
rósági szerveknél kerültek alkalmazásra, ezért 
a veszprémi törvényszéknek adott esetben csu
pán előkészítő szerepe volt az egyes eljárások-
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ban. Viszont e törvényszéken tárgyalhatták az 
1921. XXIX. te. 2. §-a alapján a testi sértés
sel, lopással, csalással és sikkasztással elkövetett 
bűncselekményeket. 

Az 1928: X. te. a büntetőeljárást egyszerűsít
ve is, a 29. §. a törvényszéknek adott hatáskört. 
További egyszerűsítést jelentett ez, és néhány, 
nem kiemelkedő bűnügyben egyes bírói eljárást 
biztosított a törvényszéknek. 

A II világháború után rendszerünk is fele
lősségre vonta a háborús és népellenes bűncse
lekmények elkövetőit, a rendes bíróságok mű
ködésének fenntartása mellett. Ennek érdekében 
jött létre az 1945: VII. t e , szokatlan módon visz-
szaható hatállyal, s az eljárási hatáskört lénye
gében törvényszéki szinten, az említett te. 15— 
23. §-ában határozták meg. A népbíróság ez
zel lényegében a szocialista bíráskodás magja 
lett. Az esküdtbírósági formát elvetették, egy 
szakbíró és a demokratikus pártok képviselői
ből tevődött össze a népbíróság, először helyi 
kezdeményezésekre, majd az említett törvény 
alapján. Novum: a tanács az addig rendszeresí
tett büntetési nemek mellett kényszermunkára 
vagy internálásra is kötelezhette a vádlottat. 
Természetesen Veszprémben is működött népbí
róság. Súlyos bűnügy itt is előfordult, de nem 
itt került befejezésre. (A 8/1945. sz. ügyben a 
vádlott nagyfokú németbarátságát bizonyítot
ták, aki többek között német katonákkal szov
jet katonákat fenyegetett, fogott el stb.) Az Nb. 
16/1945. sz. ügyben a vádlott Devecserben nyi
las községvezető volt, mindezért a törvényszék 
9 hó szabadságvesztésre ítélte. Az Nb. 31/1945. 
sz. ügyben a vádlott 1944 szeptemberében az 
SS-be lépett be, s egy év és hat hó börtön lett 
a büntetése. Sok volt az úgynevezett volksbun-
dos ügy; egy ügyben (Nb. 50/1945.) a bíróság 
három év börtönbüntetést szabott ki. Igaz vi
szont az is, hogy sok volt az ilyen jellegű bűn
ügy-kezdeményezés kellő alap nélkül, s ezek 
természetesen felmentéssel végződtek. (46, 54, 55, 
93/1945. sz. ügyek.) 

A 3800/1948. I. M. sz. rendelet szüntette be 
az ilyen jellegű, formátumú politikai bírásko
dást, melyet aztán a rendes bíróság, a törvény
szék vett át. 

Népi demokráciánk első szakaszában a polgári 
peres eljárás tekintetében lényeges változás nem 
történt, az akkor már túlhaladott rendszer in
tézményeiből per nem is keletkezhetett (az 1945: 
VI. te. például megszüntette a nagybirtokokat) , 
ebből következően az 1871: XXXI. t e , majd az 
1911: I. te. jó néhány ügy kategóriájában per 
magától értelmezhetően nem is jöhetett létre. 
Fontos lépés volt viszont az, hogy a gazdasági 
jellegű bűncselekmények elbírálására minden 
törvényszéken létrehozták az 1947: XXIII . t e 
véi az úgynevezett munkásbíróságokat, melyek 
nagyon haladó szellemben tevékenykedtek, fő
leg a cséplési, beszolgáltatási és a szántási bűn
ügyekben. (Tapolcai járásbíróság 1949. El. XII . 
b/80. sz.) 

Átfogó jellegű változást hozott az 1949: XI. 
t e , mely bűnügyekben bevezette a népi ülnökök 
igazságszolgáltatási tevékenységét. A törvény
szék elnevezését ekkor változtatták át megyei 

bíróságra. A megyei bíróság hatáskörét — akár 
korábban a törvényszékeknél — a jelentősebb 
bűnügyekben állapították meg. Ide tartoztak a 
népköztársaság elleni, a háborús és népellenes 
bűntettek, a pénzhamisítás, a gyilkosság, a szán
dékos emberölés, a közellátást és az árszintet 
veszélyeztető bűnügyek, s a súlyosabbnak mi
nősülő, a tervgazdálkodást, a társadalmi tulaj
dont, az állami titkot, a hivatal érdekeit sér
tő bűnügyek, s olyanok, melyekben az ügyész 
e bíróságnál emelt vádat. 

A jelenlegi bírósági struktúra létrehozása vé
gül is az alkotmányra, az 1949: XX. tv.-re várt, 
mely alaptörvényként, a későbbiekre nézve, 
meghatározta a megyei szintű igazságszolgál
tatási szervek hatáskörét. Ezen alaptörvényen 
nyugodtak később a részletekbe menő szabályo
zások. 

A megyei bíróságokat már az 1949: IV. tv. 5. 
§-a fellebbviteli bíróságként is megjelöli. Egyéb
ként korábban sem egyszintű volt a bíráskodás 
(a felszabadulás előtt például háromfokú). Az 
1949: XI. tv. egyfokú, tehát a megyei bíróság
hoz benyújtható fellebbviteli határozott meg. 

Tehát a megyei bíróság részben első fokú, 
részben másodfokú tevékenységet folytatott. 

Büntetőjogi vonalon az 1951: I I I . tv.-vei új 
büntetőeljárást vezettek be. Eszerint a megyei 
bíróság mindig társas bíróság, érvényesül a szó
beliség és a közvetlenség elve. E jogszabály 
figyelembevételével született a megyei bíróság 
első fokú B. 1509/1954. sz. ítélete, melyben a 
vádlottak a kulákoktól lefoglalt különböző dol
gokat loptak el, és 6 hótól 1 évig terjedő bör
tönbüntetésben részesültek. 

A büntetőjog lényeges kodifikálására került 
sor az 1972: VIII . tv.-ben, mely a megyei bíró
ság hatáskörét akként állapította meg, hogy 
ide tartoznak azon ügyek, melyek halállal bün
tethetők, de már nem tartoztak ide a háborűs 
és népellenes büntettek (más meghatározással 
az állam elleni bűnügyek viszont igen), a köz
ellátási és árdrágítási ügyek, viszont e kategó
riákon kívül ide került valamennyi, jelentősebb 
ügy, amiért az ügyész első fokon itt emelt vá
dat. E rendelkezések kiegészültek az 1973: I. 
tv.-vei, mely a 25. §.-ban akként rendelkezett, 
hogy e bíróság hatáskörébe sorolta a légi jár
mű jogellenes hatalomba kerítését, az erős fel-
indultságban elkövetett emberölést, halált okozó 
testi sértést és a kiemelkedő, vagyon elleni bűn
cselekményeket. 

Végül, tovább követve korszakunk jogellenes 
magatartásait, az 1979: IV. tv. e bíróságra bíz
ta a terrorcselekmények és az életveszélyt oko
zó testi sértések elbírálását is. 

Polgári vonalon létrehozták az 1952: I I I . tv.-
vel az új polgári perrendtartást. Fő célként je
lölte meg a törvény a valóságos tényállás ki
derítését. Megyei bírósági hatáskörbe kerültek 
I. fokon ekkor e törvény alapján a személy
állapotra, egyes kiemelkedő, vagyonjogi perek, 
azok, melyeket hatósági személyek kifogásol
ható munkája miatt az állam ellen indítottak, 
a "szerzői, a szabadalmi, a zárlati ügyek, ame
lyeket később illetékes hatóságok e bíróságok 
hatáskörébe utalnak (23. §.). Az 1961: XIV. sz. 

796 



tv. néhány, kisebb jelentőségűre zsugorodott 
ügyet polgári vonalon járásbírósági hatáskör
be adott le. Az 1979: XXXI. tv. némi módosí
tást hozott a polgári ügyekben. A már említett 
perkategóriákon kívül ide tartozónak jelöli az 
egymillió forintot meghaladó vagyonjogi, az ál
lamigazgatási jogkörben eljáró személyek ál
tal e minőségükben okozott kártérítési és a gaz
dasági társulások igazgató tanácsa határozatának 
megtámadására irányuló pereket (1. §.). E hatás
köri rendelkezések hűen tükrözik hazánk elmúlt 
több mint százéves, jelentősebb és a törvényszék, 
illetve a megyei bíróság előtt lévő törvénysértés
nek nyilvánított történetét. 

A kisebb jelentőségű ügyek elbírálása járás-
bírósági szinten történt. Az első folyamodású 
járásbíróságokat nem célszerű egyenként bíró
ságokra bontani, mert e hatáskörök, ahogy azt 
az 1871: XXXI. te. 15—16. §.-a megállapította, 
azonosak voltak a magyar törvénykezés kezde
tén minden járásbíróságnál, következőleg a 
Veszprém vármegyei járásbíróságoknál is. Az 
említett jogszabály akként rendelkezett, hogy a 
járásbíróságok ítélőszéke elé tartoztak ez idő
től fogva azok a polgári peres és peren kívüli 
ügyek, amelyek ez ideig az illetékes egyes bí
róságokhoz (szolgabíró, netán városbíró stb.) 
tartoztak. 

Bűnvádi ügyekben pedig ezt követően ugyan
csak az eddigi egyes bírói ügyek, a sajtóval és a 
nyomdával kapcsolatos ügyek egy része, és ame
lyeket a törvényszék, mint kisebb jelentőségűt, 
tárgyalásra és ítélethozatalra a járásbíróságok
nak leadott. 

A későbbi törvények (1897: XXXI., XXXIV., 
t e , az 1908: XXXVI. te.) arra engednek követ
keztetni, hogy a súlyos, komoly igazságtevő első 
folyamodású munka csak a veszprémi (illetve 
1875-ig a pápai) törvényszékeken folyt, s a járás
bíróságok hatásköre törvényileg meglehetősen 
szűk maradt, és leginkább kisebb polgári ügyek
kel foglalkoztak. Pezsgést hozott azonban az 
1911: I. te. 1. §.-a, amely polgári vonalon a járás
bíróságoknál szélesítette a hatáskört. Ide tartoz
tak ekkor már, értékre való tekintettel, a vagyo
ni perek, a bérleti, a haszonbérleti, a sommás 
visszahelyezési, a munkaügyi, a szavatossági, a 
vendéglátási, a nőtartási ügyek, a törvénytelen 
gyermek tartását tárgyaló perek, az egyezségkö
tés, a különböző igényperek, a műemlékrongálá
sok stb. Ezenkívül ekkor már olyan kisebb jelen
tőségű büntetőügyekkel is foglalkoztak, amelye
ket többnyire tárgyalás nélkül, büntetőparancs 
kiadásával lehetett elintézni. Változatlan maradt 
azonban a törvényszék azon jogköre, hogy ki
sebb jelentőségű ügyeket a járásbírósághoz le
adhatott. 

A járásbíróságok lényegében alapvetően ebben 
a körben tevékenykedhettek az 1950: IV. tv.-ig, 
amely általános hatáskörű bírósággá (polgári 
vonalon) a járásbíróságokat tette. Időközben volt 
néhány rendelkezés az igazságügy egyszerűsíté
séről, így például az 1921: XXIX. te. a testi sér
tést, a lopást, a csalást és a sikkasztást már a tör
vényszék egyes bíróira bízta, tehát ezen ügyeket 
elvonta a járásbíróságoktól, ha kisebb jelentősé
gűek voltak is. Később az 1932: XXXIV. te. pedig 

komoly mértékben tehermentesítette a járásbíró
ságokat azzal, hogy az 1911: I. te.-ben részlete
zett ügyek csak akkor tartoztak járásbírósági ha
táskörbe, ha nem községi bírói hatáskört képez
tek. A községi bírók egyébként egészen jelenték
telen ügyekben ítélkeztek (csúfondárosan „tyúk
perek"-ben). Kisebb bűnügyekben e te. szerint az 
ügyész tárgyalással illetékes járásbíróságot bíz
hatott meg. Az 1932: IV. te. szerint a társadalom
biztosítási ügyek a központi, jelen esetben a 
veszprémi járásbíróságon kerültek elbírálásra, 
mivel a 12.000/1932. LM. sz. rendelet 2. §.-a a 
vármegye területén e bíróságnak adott hatáskört, 
vármegyénkben kivételesen a pápai járásbíró
ságnak is. 

A felszabadulás után közelített a jogszabályal
kotás a jelenlegi helyzethez. Az 1952: I I I . tv. 
22. §.-a kimondta, hogy polgári vonalon minden 
ügy a járásbíróságok elé kerül, kivéve, melyre 
megyei hatáskör van megállapítva. Az 1954: II. 
•tv. mind polgári, mind büntetőjogi szakra kiter
jedően is rendelkezett. 

Büntetőjogi vonalon e tv. 20. §.-a kimondta, 
hogy járásbírósági hatáskörbe tartoznak a társa
dalmi tulajdont, a tervgazdálkodást, a közellátást 
sértő bűntettek, az árdrágítás, a testi sértés, a 
család és az erkölcs elleni ügyek, a közrendet és 
az igazságszolgáltatást sértő bűncselekmények 
stb. 

Az 1966: 16. sz. tvr. lehetővé tette, hogy meg
határozott körben a kisebb volumenű bűncselek
ményt elkövető személyt bizonyos jogi feltételek 
fennállása mellett, vádirat nélkül, a büntetőbíró
ság elé állítsák, s a járásbíróság három nap alatt 
az ítéletet írásban volt köteles lerögzíteni. Ez az 
ügyintézés meggyorsítását és általános, gyors, 
visszatartó hatást kívánt biztosítani. 

Az 1973: I. tv. 24. §.-a szerint mindazon bűn
ügyek a járásbíróságra tartoznak, melyek nincse
nek megyei bírósági hatáskörben. 

Az 1979: 4. sz. tvr. 2. §.-a a központi, tehát a 
veszprémi járásbíróság hatáskörébe utalta az 
egész megyére kiterjesztően a veszélyeztetéssel 
járó ügyeket (közlekedés, foglalkozási szabályok 
megsértése), a közveszélyokozással, a közérdekű 
üzem működésének megzavarásával s a jelentős 
gazdasági visszaélésekkel foglalkozó bűnügyeket. 

Néhány jellemző büntetőügy a járásbíróságok
nál a tárgyalt időszakban: 

A felszabadulás előtt a járásbíróságok ügyei
ben a tulajdon elleni cselekmények voltak a jel
lemzőek, melyek általában büntetéssel fejeződtek 
be. De például a balatonfüredi járásbíróság 1898/ 
B/35/2. sz. ítéletében a vádlottat a lopás vétsége 
miatti vád alól — bizonyíték hiányában — fel
mentette. Egyébként ez a bíróság az 1898/B/45/3. 
sz. ítéletével egy másik vádlottat közrend elleni 
kihágás vétsége miatt 1 (egy!) napi elzárásra és 5 
(öt) forint pénzbüntetésre ítélte. A pápai járás
bíróság a közveszélyes munkakerülést már sú
lyosabban tette az igazság mérlegére, és a vádlot
tat a B. 7402/1929. sz. alatti ügyben 3 hét börtön
re ítélte. Az enyingi járásbíróság csalás vétsége 
miatt a B. 2414/1932. sz. ítéletével a vádlottal 
szemben csak 50 pengő pénzbüntetést szabott ki 
büntetőparancsban. 

A felszabadulás után a közellátási büntettek 
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3. sz. térkép: Veszprém megye törvénykezési területi 
megoszlása 1982-ben 

fordultak elő gyakrabban. Közvetlenül a háború 
után ez érthető jelenség volt, később azonban a 
nem egészen egészséges gazdaságpolitikánk az 
ítélkezésben is torzulásokhoz vezetett (például 
Pápán a B. 861/1955. sz. alatti ügyben 1 év és 2 
hó, Veszprémben a B. I. 641/1955. sz. ítélettel 4 
év eltúlzott szabadságvesztés került kiszabásra). 
Ez utóbbinál birkalevágások történtek — enge
dély nélkül. De előfordult például Pápán szemé
rem elleni bűntett is, s emiatt a bíróság jogerősen 
6 hó börtönbüntetést alkalmazott. Érdekes jelen
ség volt, hogy 1956-ban a vádlottak a nyomozati 
anyagban szereplő beismerő vallomásaikat, kény
szer alkalmazására hivatkozva, nemegyszer visz-
szavonták. Ez időben egyébként sok volt a testi 
sértés. (A tapolcai járásbíróság 308/1956. sz. alatt 
4 hó börtönt szabott ki.) A bíróságokon az ügy
érkezést tekintve 1956. október hó 1. és decem
ber hó 31. napja között erős csökkenés volt, nyil
ván az ellenforradalmi események következté
ben, amikor is a nyomozásokat végző szervek el
sősorban nem írásbeli munkával voltak elfoglal
va. Utána viszont már természetes emelkedés 
volt észlelhető, különösen az ellenforradalommal 
összefüggő ügyekben. (Például Tapolcán 8 vád
lott állt egyszerre a bíróság előtt ilyen természe
tű ügyek miatt.) Sok volt ekkor a fegyverrejte
getés is (például Tapolcán egy 19 éves fiú B. 77/ 
1957. sz. alatt csak fiatal kora miatt kapott 10 hó 
börtönbüntetést). Gyakoriak voltak akkor a fa-
lopások is (Bakony, Szigliget). Ezek az ügyek a 
szomorú kort tükrözték az ítélkezésben. Egyéb

ként több helyen a bírák panaszkodtak a rendőr
ségi nyomozókra, akik a körülményeket nem tel
jesen fedték fel, s ez gátját szabta sokszor az 
igazságos ítélethozatalnak. 

A konszolidáció után a bűncselekmények szá
ma ingadozott, sokszor a bírósági szervekre nagy 
teher hárult. Sajnos, sokan visszaéltek ekkor ha
talmukkal (például Balatonkenesén, Balatonfő-
kajáron stb. termelőszövetkezeti vezetőkkel szem
ben kellett eljárni). Sokak felelőtlenül, itta
san vezettek gépkocsit (például a veszprémi já
rásbíróság B. 1001/1968. sz. alatt a vádlottal 
szemben 3500 Ft pénzbüntetést és 6 hó jármű
vezetéstől való eltiltást alkalmazott). Többen 
munka nélkül kívántak élni, az ilyen bűncselek
ményekre a bíróságok általában 1 év körüli sza
badságvesztés-büntetést szabtak ki. A szocialista 
együttélés szabályait gyakran megsértették (pél
dául a veszprémi járásbíróság B. 666/1966. sz. 
ítéletével 4 garázda vádlottal szemben hozott 
3-4 hó szabadságvesztés-büntetést). Nem minden
napi eset, de a korra jellemzőként fel kell idézni, 
hogy a tapolcai bíróság B. 208/1957. sz ügyében 
az MSZMP-tag és munkásőr vádlott — rendőrt 
pofozott. Tehát jellemzőkké váltak az erőszakos, 
alkoholos állapotban elkövetett bűncselekmé
nyek, mind gyakrabban bukkant fel a közveszé
lyes munkakerülés és a köztulajdon elleni bűn
cselekmények. A devizabűntettek 1979-től hara
póztak el. 

A polgári vonalat felidézve: Az I. világháború 
utáni, peren kívüli eljárásban érthetően sok volt 
a holtnak nyilvánítás (például Devecserben a PK. 
89/3/1921. sz. ügy). A pápai járásbíróság sok, 
vallással összefüggő üggyel foglalkozott (például 
B. 9643/1929. sz. ügy). Sok ilyen ügy keletkezett. 
Körülbelül 40 éven át polgári bíróságaink a szok
ványos polgári jogi vitákkal foglalkoztak. Az 
1956-os ellenforradalom után viszont feltűnően 
sok volt a fizetési meghagyás, lakásügyekben is 
többször kellett határozatot hozni, a válások, 
gyermekelhelyezések száma emelkedett, és a ki
sajátítások is napirenden voltak. Tapolcán konk
rét ügyben P. 20.423/1957. sz. alatt az az elvi kér
dés merült fel, hogy a termelőszövetkezeteknél a 
haszonbérlet gazdasági vagy naptári évre szól-e? 

Az ügyészségek az 1974: 10. sz. tvr. 3. §.-a, 
majd az 1978: IV. tv. 76. §.-a alapján viszonylag 
kevés indítvánnyal éltek az alkoholistákkal 
szembeni munkaterápiás kényszerkezelésre, ezért 
a polgári bíróságok kevés ítéletet is hoztak. 

II. MUNKAÜGYI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 

A munkaügyi bíráskodás a munkaadó és a 
munkavállaló közti nézeteltérésekben adja az 
igazságot, s nálunk először ez közigazgatási úton 
kapott szabályozást. 

Az úgynevezett iparügyekben az 1884: XVII. 
te. 166. §.-a alapján, közigazgatási úton jártak el, 
az iparhatóság által hozott határozat ellen e te. 
181. §.-a alapján úgynevezett felfolyamodásnak 
van helye. Ez következett az akkori munkaadó és 
munkavállaló közt fennálló korántsem az egyen
lőség alapján fennálló viszonyból. Az iparhatóság 
— a jogi szabályozás szerint — a munkaadót is 
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megbüntethette, de ennek lefolyása is közigazga
tási úton történt. E te. 162—164. §.-ai szerint bé
kéltetőbizottság alakult az iparhatóság rendelke
zésére a gyakrabban előforduló sztrájkok kelet
kezése miatt és azok békés és formálisan meg
nyugtató megszüntetése érdekében. Az ilyen 
ügyek nem kerültek bíróság elé, ezeket tehát más 
módon oldották meg azon időszakban. 

Í9í8-ban a IX. sz. néptörvény rendelkezett elő
ször részletesen a munkaügyi bíráskodásról. E 
törvény alapján már nem a büntetés volt a cél, 
hanem döntöttek a szolgálati viszony keretében 
létrejött vitában. A munkaügyi bíráskodás akkor 
már járásbírósági hatáskörben folyt. Ez első fo-
lyamodású bíróságként tevékenykedett , de a köz
ségi bíróság határozatai ellen ide lehetett felleb
bezni. Az ülnöki tisztség ebben a néptörvényben 
jelentkezett első ízben kellő súllyal. 

A Tanácsköztársaságnak nem volt ideje ilyen 
problémák rendezésére, egyébként is a munkás
osztály gyakorolta a hatalmat, munkaügyi viták 
lényegében nem is keletkeztek. Formálisan az 
FKT. CXXIV. sz. rendelete adott módot a kihágá-
si bíróságok előtt eljárás kezdeményezésére, de 
ez lényegében ismét igazgatási utat jelentett. 
Ezekben a forradalmi időkben akár a bírósági, 
akár az igazgatási úton történő jogi szabályozás
nak gyakorlati jelentősége nem volt. 

A forradalmak ilyen rendelkezéseit is egyéb
ként a Horthy-rendszer a 9180/1920. sz. jogsza
bályával elseperte, viszont ugyanitt rendelkeztek 
új alapokon a munkaügyi bíráskodásról. A mun
kaügyi bíróság szerepét továbbra is a járásbíró
ság töltötte be, s ide tartoztak változatlanul — 
elsődlegesen — a szolgálati jogviszonyból kelet
kező perek, akár a munkavállaló, akár a munka
adó indította azt, továbbá az egy munkahelyen 
dolgozók közt a munkaviszonyból származó vi
ták, a mulasztásból, a munkaviszony idő előtti 
megszűnéséből és a kár megtérítésére irányuló 
perek is. A rendelet felsorolta azon munkaadókat 
és munkavállalókat, akik e bíráskodást kérhetik 
és azokat is, akik nem (például katonai intéze
tekben, színházakban dolgozók stb.). 

Az ipartestületek továbbra is végeztek bizo
nyos esetekben békéltetést, de most már a bíró
sághoz lehetett fellebbezni. Ahol munkásbiztosí
tási bíróság volt, ott a járásbíróság 3 tagú tanács
ban tárgyalt. Az elnöklő szakbíró mellett a mun
kaadók és a munkavállalók sorából kijelölt ülnö
kök is részt vettek az igazságszolgáltatásban. 
Esetleg fellebbezés esetén a törvényszék tanácsa 
ülnökök közreműködése nélkül döntött. 

Az 1925: VII. te. 54. §.-a az igazságügy-minisz
tert hatalmazta fel, hogy a munkaügyi bírásko
dást rendelettel szabályozza. Ezt teszi a 25.900/ 
1925. LM. sz. rendelettel, mely a korábbi LM. 
rendeletet módosította, illetve kiegészítette. A 
módosítás a korona értékének romlásával volt 
összefüggésben, és egyes, felső összeghatárokra 
vonatkozott. Pengőértékhatárokat jelölt meg ké
sőbb a 62.999/1926. LM. sz. rendelet. 

A Horthy-rendszerben lényegében e körben 
folyt a munkaügyi bíráskodás a rendszer meg
szűnéséig. 

A felszabadulás után az alkotmányban közvet
ve már lerakták a munkaügyi bíráskodás alapjait, 

minthogy az alkotmány VI. fejezetében olyan 
rendelkezés volt, hogy a bíróságok hivatásos bí-
rákból és népi ülnökökből állnak, s a Legfelsőbb 
Bíróság elvi irányítást gyakorol az összes, tehát a 
Veszprém Megyei Bíróság tekintetében is. Ezen 
alaptörvényre épült az 1952: I I I . tv., melynek 
22. §.-a értelmében a járásbíróság hatáskörébe 
tartoznak mindazon perek, melyek nem a megyei 
bíróság hatáskörébe voltak utalva. Mivel a mun
kaügyi perek nem tartoztak megyei bírósági ha
táskörbe, nyilvánvaló volt a járásbírósági hatás
kör. Az 1951: 7. sz. tvr. XVII. fejezete és az 
52/1953. M.T. rendelet XVII. fejezete jó időre 
vegyes megoldást választott. Eszerint a munka
ügyi vitákat egyeztetőbizottság, járásbíróság 
előtt vagy szolgálati úton lehetett ekkor elin
tézni. 

E rendelet 143. §.-a szerint a vállalatoknál az 
egyeztetőbizottság kizárólagos hatáskörébe tar
toztak a bérosztályba és -fokozatba való besoro
lás, a munkaidő vagy túlmunka szabályozása, a 
rendes szabadság mértéke, a munkaruha-igény-
jogosultság, a védőételek kiszolgálása, az áthe
lyezés, a munkaviszony megszűnését tartalmazó 
viták. E kizárólagos hatáskört nem lehetett áttör
ni és az ügyet bíróság elé terjeszteni. A munka
ügyi viták nagy része ezért elsősorban a munka
adó és a munkavállaló választott, illetve kijelölt 
tagjaiból álló helyi, fellebbezés esetén pedig a 
területi munkaügyi döntőbizottságok előtt folyt 
le. Bíróság elé csak azt a munkaügyi vitát lehe
tett terjeszteni, amely nem tartozott a munkaügyi 
egyeztetőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A 
vezető állást betöltő dolgozó munkaügyi vitája 
esetén részben a bíróság, részben a közvetlen fel
ügyeleti szerv vezetője döntött. Az 1954: II . tv. 
20. §.-a a fenti körben ugyancsak járásbírósági 
hatáskört állapított meg. 

A dolgozó és a munkáltató közt a munkavi
szonyból eredő jogokkal és kötelességekkel kap
csolatos viták alapos és megfelelő eldöntésének 
jelentős szerepe volt a dolgozók jogainak védel
me szempontjából, elősegítette kötelezettségeik 
teljesítését, a munkafegyelem erősítését és a jó 
munkahelyi légkör kialakítását is. A társadalmi 
viszonyokban jelentkező érdek-összeütközések 
feloldása a korábbinál bonyolultabb, nagyobb kö
rültekintést igénylő feladattá vált. A munkaügyi 
döntőbizottságok jól látták el feladataikat. A dol
gozók jogainak fokozottabb védelme azonban 
most már megkívánta, hogy a döntőbizottsági ha
tározatok felülvizsgálata egységesen a bíróságok 
hatáskörébe kerüljön. A létrejött veszprémi mun
kaügyi bíróság illetékessége egyébként, az 1972: 
IV. tv. 22. §.-ából következően, a megye egész 
területére terjed ki. A munkaügyi bíróság hatás
köre a korábbi területi munkaügyi döntőbizottsá
gokéhoz képest bővült (az említett tv. 23. §.-a 
szerint). Végül: a 1979: 16. sz. tvr. 3. §. (2) bekez
dése értelmében a munkaügyi bíróság határoz 
az eljárást megelőzően döntő szerv jogerőre 
emelkedett határozata ellen benyújtott ügyészi 
óvás, valamint új eljárás kezdeményezése tárgyá
ban. A szövetkezeti tagsági, valamint a társada
lombiztosítási viták is a munkaügyi bíróság ha
táskörébe kerültek, mivel ezek rokon területek. 

így jutott el e bíráskodás a viszonylag kevés 
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és közigazgatási úton intézett munkaügyi viták
tól — a vállalati vitadöntéseken keresztül — a 
jelenleg tevékenykedő munkaügyi bíróságig. 

III. A GAZDASÁGI BÍRÁSKODÁS 

Gazdasági bíráskodás törvényhozásunk kezde
tétől volt, mivel gazdasági jellegű viták is vol
tak, természetszerűen, a különböző gazdasági 
egységek között. A viták elbírálása a bírósági 
alaptörvény, az 1871: XXXI. te. alapján történt. 
E te. 15. §.-a járásbírósági hatáskört állapított 
meg azon ügyekben, melyekben korábban egyes 
bíró döntött, és törvényszéki hatáskört ott, ahol 
azelőtt társas bíráskodás folyt. Az időben a gaz
dasági egységek vezetői az illetékes bíróság előtt 
úgynevezett gazdasági keresettel élhettek. Ilye
nek voltak például a szerződéses dolog-vissza
szolgáltatási, kamat-visszakövetelési, váltóval 
kapcsolatos, szerzői jogot érintő, csődmegtáma
dási, találmányi stb. keresetek, majd perek. Ezek 
az ügyek az akkori kort jellemezték, s a ma em
berének egyes, korabeli perkategóriák nyilván 
idegenül hatnak. A polgári köztársaságban — ez 
természetszerű — változások nem következtek 
be, a Tanácsköztársaság rendeletei pedig az ilyen 
perek alól részben kihúzta a talajt, részben ilyen 
ügyekre a rövid 133 napban nem is fordítottak 
figyelmet. A Tanácsköztársaság ugyanis az FKT. 
XXXVIII. sz. rendeletével a földbirtokokat szo
cializálta, az LXXXII. sz. rendelet a pénzintéze
teket és a bankokat felszámolta, a Földművelési 
Népbiztosság az erdőket is köztulajdonba vette, 
az FKT. IX. sz. rendelete a ipari, bánya-, és köz
lekedési üzemek köztulajdonba vételéről rendel
kezett, a biztosítóintézetek szocializálására az 
FKT. XXV. sz. rendelete alapján történt, és egyéb 
hasonló rendelkezések kerültek kibocsátásra, 
melyek a gazdasági bíráskodást nem tették lehe
tővé és szükségessé sem. 

A Horthy-rendszer azonban természeténél fog
va komolyan reagált a Tanácsköztársaság alatt 
hozott gazdasági jellegű ügyekre, s ezért a 
2.250/1920. M.E. és a 8.759/1920. M.E. rendele
tekkel a Tanácsköztársaság rendeleteit gazdasági 
bíróság vizsgálta felül. Törvényszéki szinten ez
zel egy időben a 78.500/1920. F.M. sz. rendelet 
úgynevezett lebonyolítóbizottságokat hozott lét
re, többek között Veszprémben is. E bizottságok 
lényegében bírói minőségben és eszközökkel 
egyeztetőeljárásokat bonyolítottak le. Sikertelen
ség esetén a felek a gazdasági bírósághoz fordul
hattak. E bíróság tagjai — akár hivatásos, akár 
ülnök bíró — közhivatalnokok voltak. E bírósá
gok fő feladata a földbirtokok szocializálásával 
kialakult helyzet tisztázása, de más, gazdasági 
jellegű ügyben is dönthettek. E bíróság a kiala
kult kusza helyzetet figyelembe véve, biztosítási 
és végrehajtási intézkedéseket is tehetett. Ügyvi
tele azonos volt a rendes bíróságokéval. A meg
hozott határozatot természetesen indokolni kel
lett. Fellebbezni az úgynevezett központi gazda
sági bírósághoz lehetett. 

Az 5370/1921. M.E. sz. rendelet a gazdasági bí
róságoknál a különböző költségekről rendelke
zett. A 3513/1923. M.E. sz. rendelet a gazdasági 

ügyek intézését általában egyes bíró kezébe adta 
és a felmerülő költségekről is rendelkezett. A 
Horthy-időszakban és ezt követően egy ideig az 
alaptörvényben foglaltak érvényesültek. 

A felszabadulás utáni közvetlen időszak az 
ilyen jellegű pereknek nem kedvezett, nem volt 
igény rá. Az 1950 és 1956 között viszont meglehe
tősen sok ügy keletkezett a megyei tanács egyik 
szerveként tevékenykedő közületi döntőbizottság 
előtt. [206 és 207/1951. (XII. 8.) Korm. sz. rende
let alapján.] E bizottság igyekezett a szoros terv
fegyelmet betartani, s a megkötött szállítási szer
ződéseknek kötbér kiszabása útján érvényt sze
rezni. (Sok korabeli furcsasággal lehet találkozni 
— melyek akkor bizony komoly tehertételként 
jelentkeztek —, így például a Kormány olyan 
terményeket akart termeltetni, amit egyszerűen 
hazai viszonyok között nem lehetett, és egyes tel
jesítések alsó határát is alaposan megemelte.) A 
teljesíthetetlen szállítási szerződések láncszerűen 
terjedtek tovább (például a 02—05—70/1950., 
a 02—05—76/1951., a 177—224/1955. számú, ke
nyérrel, építéssel, zöldségtermesztéssel kapcsola
tos gazdasági perek). 

Ezt követően az 1952: III . tv. 23. §.-a rendel
kezett gazdasági természetű ügyekről, melyeket 
az államhatalom szervei, intézményei és vállala
tai, továbbá a szövetkezetek és központjaik ellen 
vagy által indított 5000 Ft értékhatárig, s e perek 
megyei bírósági hatáskörbe tartoztak. Ezen 
ügyekben még leginkább magánszemélyek és az 
említett szervek álltak egymással szemben. Az 
1954: VI. tv. 23. §.-a a gazdasági pereket hasonló 
módon szabályozta. Az 1972: 26. sz. tvr. XXV. fe
jezete már új vonásokat hozott, itt jelentkezett 
először az a bírói feladat, mely a kornak meg
felelően döntött szocialista szervezetek egymás 
közti pereiben, s módot adott gazdasági bírság 
kiszabására is. Az ilyen ügyek általában a me
gyei bíróság hatáskörébe tartoztak, de ha a per
tárgy értéke a 300 000 Ft-ot nem haladta meg, az 
illetékes járásbíróságok járhattak el a termelő
szövetkezetek egymás közti vagy más szocialista 
szervezetekkel szembeni perekben, a szerződésen 
kívül okozott kár megtérítésére irányuló perek 
és a vasúti fuvarköltség iránt indított perek vo
natkozásában. Részletesen szabályozta e fejezet 
a keresetlevél előterjesztését, a tárgyalás nélküli 
eljárást, magát a tárgyalás menetét, a bizonyítás 
formáit, az esetleges egyezséget, a fizetési meg
hagyásos eljárást, melyek nagyjából a rendes bí
rói eljárás formációira emlékeztetnek. Ez időtől 
kezdve beszélhetünk tulajdonképpen gazdasági 
bíróságról, mely a megyei bíróság szervezetében 
fejtette ki és fejti ki tevékenységét. 

Ezt megelőzően a 15/1962. (V. 6.) Korm. sz. 
rendelet és a 45/1967. (XI. 5.) sz. Korm. rendelet 
intézkedett — bírósági eljáráson kívül, de ahhoz 
hasonlóan szabályozva — a gazdasági bírásko
dásról gazdasági, közületi döntőbizottságok for
májában. A 8/1978. (XII. 5.) LM. sz. rendelet 
módot adott választott bírósági eljárásra is. E 
jogi szervek elé tartoztak a gazdálkodószervek 
(állami, szövetkezeti, társadalmi) közötti polgári 
jogi vitás vagyoni ügyekben a határozatok meg
hozatala. E rendeletek már részletesen lerögzítet
ték az eljárás módját (hatáskör, illetékesség, a 
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megelőző eljárás, a keresetlevél, tárgyalás, hatá
rozat, végzés, fellebbezés stb.), mely már magja 
az 1972: 26. sz. tvr.-ben foglaltaknak. Fellebezés-
re döntőbizottsági határozat esetén a Központi 
Gazdasági Döntőbizottsághoz volt lehetőség, a 
panaszokat pedig a Legfőbb Ügyészség bírálta el. 
A választott bírósági iratok, bármilyen ered
ményt hoztak, a Fővárosi Bíróságnál kerültek le
téti megőrzésre. Tehát Veszprém megyében is 
volt ilyen döntőbizottság (választott bíróságra 
Veszprém megyére vonatkozóan nincs adatunk), 
majd 1972-től a már előbb részletezett gazdasági 
bíróság hatáskörébe kerültek az ilyen típusú 
ügyek. Az ügyek száma évente 500 körül moz
gott. 

így kerültek a gazdasági ügyek elbírálásai bí
rósági hatáskörből — kerülővel — ismét bírósági 
hatáskörbe. 

ÍV. CÉGJOGI ELJÁRÁS 

A cégjogot az 1875: XXXII. tv. tette a ma
gyar jog tárgyává. A cégjog — már korábban 
is — a cég választására, használatára, nyilvá
nosságára, s oltalmazására vonatkozó jogszabá
lyoknak volt a foglalata. Ez a bejegyzett keres
kedő cégéhez való jogát jelentette. Erre szol
gált az említett törvényben lerögzített cégjegy
zékvezetés. Korábban az úgynevezett szabad 
cégválasztás elve érvényesült . A fenti kereske
delmi törvényünk viszont a cégvalódiság elvét 
követte, s ez azt jelentette, hogy a cég szövege 
a valóságnak megfeleljen, vagyis a kereskedő 
üzleti neve az üzlet tulajdonosát felismerhetővé 
tegye. A cégvalódiság elvét szolgálta a cégjegy
zékek felfektetése. Ez a forgalom biztonságát és 
a cégbitorlás megelőzését szolgálta. A kiskeres
kedők kivételével minden kereskedőnek köteles
sége volt annál a törvényszéknél, melynek ke
rületében kereskedelemi telepe van, az említett 
törvény 21. §.-ában kilátásba helyezett bírság 
terhe alatt, cégét a cégjegyzékbe bevezettetni. 

A kereskedelmi cégbejegyzések vezetése 1875. 
dec. 1-én kelt 26.922. F. I. K. és I. M. rende
let értelmében kiterjedt az egyéni cégekre és a 
különféle kereskedelmi társulatokra. A fenti ke
reskedelmi törvény, a lényeget tekintve, 1945-
ig nem változott. 

Ugyanez a helyzet a cégbíróságokkal is. A fel
szabadulásig a következő fontos feladatokat lát
ták el a bíróságok: 

a) pénzbírság alkalmazásával és határozattal 
az úgynevezett cégbitorlásokat megszüntette; 

b) kérelemre a bitorlás miatt kártérítést álla
pított meg; 

c) a felperes kereskedő sérelmeit megszüntette; 
d) a bitorlást közzétette megfelelő módon; 
ej egyéni és társas cégjegyzéket vezetett, ki

igazított; 
f) az úgynevezett címpéldányokat — a ke

reskedelmi bizalom érdekében — mindenkinek 
megtekinthetővé tette; 

g) a bejegyzéseket okmánytárként kezelte. 
A cégbejegyzések közokiratnak minősültek, a 

bejegyzések valódiságát feltétlenül bizonyítot

ták. A társadalom gazdasági szférájában 1945— 
50 között végbement nagyarányú változások ma
gukkal hozták a felépítményben, a jogrendszer
ben történt változásokat is. Az államosítások, 
az állami tulajdon túlsúlyba kerülése, nemkü
lönben a gazdaságirányításban is érvényesülő 
centralizációs törekvések következtében azonban 
megváltozott (csaknem megszűnt) a törvényszé
kek cégbírósági feladatköre. 

Az állami vállalatok nyilvántartásának szabá
lyozásáról hozott 199/1950. (VIII. 9.) M. T. sz. 
rendelet értelmében az állami vállalatokat és 
egyéb állami gazdálkodószerveket nem a cég
jegyzékben, hanem a vállalati törzskönyvben 
kellett nyilvántartani, tekintet nélkül arra, hogy 
milyen szervezeti formában működtek. Törzs
könyvet a pénzügyminisztérium, illetve a me
gyei tanács vb pénzügyi osztálya vezetett, me
gyénkben a cégiratok csak elvétve jutottak el 
a szervekhez. 

A 6.705—1/1950. P. M. sz. rendelet 13. §.-a 
szerint egyéni vállalat, közkereseti, betéti, kor
látolt felelősségű és részvénytársaság, illetve 
szövetkezet formájában működő állami válla
latok cégjegyzékeit csak abban az esetben kel
lett továbbvezetni, ha a vállalat tárgya szerint 
illetékes miniszter a cégbíróságot arról értesí
tette, hogy a vállalat cégjegyzékének további 
vezetését kívánja. Érezhető, hogy az akkori gaz
daságpolitika a cégbíróságok feladatkörét mi
nimálisra csökkentette. 

Az 1960-as évek elején, a külkereskedelmi 
kapcsolatok megélénkülésével merült fel újra 
igény a már-már elfelejtett cégbírósági tevé
kenység megnyitására. Ennek első jelét a 3/1961. 
(X. 21.) K. K. M. sz. rendeletben lehetett felis
merni, mely rendelkezett a külkereskedelmi vál
lalatok cégbejegyzéseiről. 

A gazdaságirányítás új rendszere, az abban 
megjelölt célok megvalósítása (nemzetközi mun
kamegosztás, közös, internacionális vállalatok 
önálló külkereskedelmi joggal való felruházása 
stb.) szükségessé tette a tradicionális nemzet
közi magán- és gazdaság jogi szabályok rende
zését. Ez a 11/1967. (V. 13.) Korm. sz. rende
lettel történt meg, melynek értelmében a vál
lalatokat továbbra is a vállalati törzskönyvbe 
kellett bejegyezni, de a vállalat adatait — ké
relemre — be kellett jegyezni a cégjegyzékbe 
is, azzal a kikötéssel, hogy az újraszerkesztés 
előtt használatban volt cégjegyzékben foglalt 
bejegyzéseket fennállónak tekinteni nem lehe
tett. A megváltozott társadalmi-gazdasági kö
rülményeknek megfelelően rendezte a cégjegy
zék vezetésére vonatkozó szabályokat a 6/1967. 
(XII. 31.) I. M. sz. rendelet, a vállalatok nyilván
tartásairól és képviseleti könyvéről ' pedig a 
24/1967. (XII. 15.) P. M. sz. rendelet adott sza
bályozást. A cégbíróságnál (ez csak a megyei 
bíróság lehetett, a járásbíróságok nem kaptak 
ilyen hatáskört) vezetett cégjegyzék А, В és С 
lapot tartalmaz. Az A lap a cég szó szerinti 
szövegét, а В lap néhány fontos nyilvántartási 
adatot, esetleg valamilyen törlést vagy módosí
tást, а С lap pedig a képviseleti részt tartal
mazza. Az iratokat lehetőleg ugyanabban a he
lyiségben kell őrizni és azokat bárki megte-
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kintheti. A kellő áttekintés végett betüsoros cég
mutatót kell készíteni. 

Ez jelenleg is így van, általában főleg gaz
dasági társulások (például: a 20.015/1982. sz. 
alatt az AGROKER Balaton-tervezői Vállalat gaz
dasági közössége, a 20.018/1982. sz. alatt a 
MÉLYÉP gm gazdasági munkaközösség (kérik a 
bejegyzést). A társulások létrejöttét előbb az il
letékes államigazgatási szerv jóváhagyja. 

A cégbíróság iratainak kezelési rendszerét elő
ször az 1875. december hó 1. napján kelt 26.922. 
F. I. K. és I. M., később a 42.200/1914. I. M. sz. 
rendelet szabályozta. Eszerint lényeges: a cégek 
mutatókönyvei alapján lehetett a cégjegyzékben 
megtalálni a keresett cég bejegyzését, a bejegy
zés rovatai megmutatták az irattári jelet és az 
okmánytári számot, mely alatt az illető cég ira
tait és okmánytári anyagát meg lehetett találni. 

Ez a rendszer megváltozott a 36.000/1946. 
T. M. sz. rendelet következtében. A háborús ese
mények miatt sok cégirat és cégjegyzék elpusz
tult az országban, így a hivatkozott rendelet 
alapján az egységes gyakorlat érdekében (te
hát Veszprémben is, ahol az iratanyagot szeren
csére nem érte túl nagy károsodás) minden tör
vényszéknek újra kellett a cégjegyzékeket szer
keszteni. 

A Megyei Levéltárban készített új mutató
könyvek és a régi segédletek alapján az irat
anyag tökéletesen kutatható. 

V. A CSŐDBÍRÓSÁG 

A csőd a gazdasági életben fizetésképtelensé
get jelentett. Amíg az adós ilyen helyzetben volt, 
a hitelező per és végrehajtás útján szorgalmaz
hatta követelésének behajtását. Ez bírói eljárás 
keretében történt. Ha a fizetésképtelenség akuttá 
vált, a bíróság kérelemre a csődöt megnyitotta. 
Mivel a múlt században a fizetőképesség, a hitel 
nemzetgazdaságilag is fontos volt, ezért az eljá
rást a törvény nem bízta a hitelezők magántevé
kenységére. 

A csődjogot a tudomány hol a polgári perjog
ba, hol a végrehajtási eljárásba, hol a magán
jogba, hol a közigazgatási jogba helyezte el, 
összetettségénél fogva. Leghelyesebb azonban ezt 
a témakört önmagában vizsgálni. Nálunk elő
ször az 1881. XVII. te. szabályozta ezt a terü
letet (271. §.-ban!), s kiegészítette a 3328/1881. 
I. M. sz. rendelet. 

Két részt különböztetünk meg: az anyagi intéz
kedéseket és magában a csődeljárást. Volt közön
séges és kifejezetten kereskedelmi csőd, egyete
mes és részleges is. Vétségnek minősült, ha va
laki azon célból, hogy magának, a közadósnak 
vagy másnak előnyt szerezzen, hogyha valaki 
valamely hitelezőnek vagy ennek beleegyezé
sével hozzátartozójának azon célból, hogy sza
vazatával bizonyos határozat hozatalához hozzá
járuljon, pénzt vagy más anyagi előnyt adott 
vagy elfogadott. 

A csődeljárás vezetése az említett törvény sze
rint a törvényszék feladata (tehát a helyi tör
vényszéknek volt illetékessége). Megnyitották a 
csődöt, tömeggondnokot bíztak meg, és a csőd

biztos is a bíróságtól kapott megbízatást. Leg
tágabb hatáskör a bíróságé. Az ügykezelés a 
bíróság egyéb ügyeiben lerögzítettek alapján 
történt. A felszámolási eljárás előtt ennek döntő 
befolyása volt. A bíróság csődbiztost nevezett 
ki tagjai sorából, aki a csődeljárás folyamán 
szükséges s a bíróságnak fenn nem tartott teen
dőket elvégezte. E biztos önállóan vezette a tár
gyalásokat, s olyan határozatokat hozhatott, me
lyek nem voltak a bíróságnak, a tömeggondnok
nak vagy a választmánynak fenntartva. Rendel
kezései ellen egyfokú jogorvoslatnak volt helye 
a csődbírósághoz. 

A csődbiztos vezette a választmány megvá
lasztását, a csődtömeget leltározta, engedélyt 
adott az adósnak lakhelyéről való eltávozásra, 
igyekezett a több hitelező közt az egyetértést 
biztosítani, a per megindítását a hitelező előtt 
igazolta, vezette a kényszeregyezségi tárgyalá
sokat stb. 

Csődhirdetményt a csödnyitási határozattal 
egyidejűleg kellett kibocsátani, mely a bíróság 
megnevezésétől kezdve, a közadós, csödbiztos, 
csődgondnok stb. megnevezésén át, a csődhitele-
zökhöz történő felhívásig tartott. E hirdetmény 
általában napilapokban látott napvilágot. 

A csődhitelezők a , ,bukott"-nak személyes kö
veteléssel bíró hitelezői. Ezek kielégítése megha
tározott sorrendben történt. A felszámolási ha
tárnap után a csődvagyont értékesítették. A 
csődtömegből mindenekelőtt a tartozások és a 
költségek voltak kielégítendők. 

Mód volt a csőd megszüntetésére, mégpedig: 
a) ha a közadósnak csak egy személyes hitele

zője volt; 
b) ha a csődhitelezők ebbe beleegyeztek; 
c) ha a csődvagyont felosztották, a felszámolási 

tárgyalás után, lényegében a hitelezők bele
egyezésével. Ezt követhette a rendes polgári pe
res eljárás. 

Ha a csődtömegben voltak olyan dolgok, me
lyek nem az adósnak, hanem másnak tulajdonát 
képezték, a dolgok visszakövetelhetők voltak. 

A csődbíróság tehát a törvényszéki eljárásra 
vonatkozó rendelkezések alapján járt el a csöd
biztos, a hitelezői választmány és a tömeggond
nok segítségével. A bírósági eljárás peren kí
vüli volt. 

Az 1912: LIV. te. 23. §.-a szerint az úgyneve
zett megtámadási pereket most már a polgári 
perrendtartás szerint vagy az egyébként is ille
tékes bíróság előtt vagy a csődnyitást elrendelő 
bíróság előtt kellett kezdeményezni. Ha a szám
adás békés úton nem sikerült, a kifogásokat a 
csődbiztos tudomására kellett hozni, aki az ügyet 
a csődbíróságnak adta át. Az 1913: XXV. te. 8. 
§.-a szerint: ilyen ügyekben az a törvényszék 
volt illetékes, ahol a kereskedő telepe vagy a 
kereskedelmi társaság székhelye volt. 

Végül az 1928: II . te. 6. §.-a kimondta, hogy 
a felszámolási határnap előtti lebonyolításhoz a 
csődbíróság felhatalmazása szükséges, főleg az 
egyezség megkötéséhez, tekintet nélkül tárgyaik 
értékére (itt már a pengőérték szerepelt). Ez a 
bíráskodás folyt kisebb, lényegtelenebb változ
tatásokkal 1945-ig. 

Ezt követően a csődbíráskodásra vonatkozó 
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rendelkezések nem keletkeztek; 1945 után pedig 
ilyen bíráskodásra szükség sem volt, tekintettel 
az egymást követő államosításokra, mely a vál
lalatok működését biztosította, anyagilag is fe
dezte. A jövő útja e tekintetben viszont jelen
leg beláthatatlan. 

Ví. KÖZJEGYZŐK 

Magyarországon már az Árpád-korban is vol
tak úgynevezett királyi jegyzők (a tihanyi apát
ság alapítólevelét is Miklós főpap írta alá), s e 
jegyzők e korban a papi rendekhez tartoztak. 
Az úgynevezett hiteles helyek teendőit is e sze
mélyek látták el. Megyénkben a veszprémi szé
keskáptalan működött hiteleshelyként a közép
kortól a közjegyzői intézmény bevezetéséig. Az 
egyház hegemóniáját 1855-ben szüntették meg, 
s osztrák mintára, de hasznosan változtatták meg 
a közhitelesszervi intézmények működését. 

E szellemben készült a közjegyzőkről szóló 
1874: XXXV. t e , melynek mindjárt az 1. §.-a 
azt mondja ki, hogy a közjegyzőket az igazság
ügy-miniszter nevezi ki. Ez megyénk területére 
nézve a következőképpen történt. Az igazságügy
miniszter 1874. december hó 18-án kiadott 4164. 
sz. rendelete az akkori Veszprém megye terüle
tére összesen 3 közjegyzőt nevezett ki, kettő a 
veszprémi törvényszék területén működött, va
lamennyi járás közjegyzői feladatainak elvég
zésére. Egy közjegyző a pápai törvényszék terü
letére jutott. A később megnagyobbodott vár
megye teiületén Sümegen egy közjegyző a sü
megi és tapolcai járás illetékességi területére, 
Keszthelyen ugyancsak egy közjegyző kapott ki
nevezést a keszthelyi járás területére. Az igaz
ságügy-miniszter 1919. évi 2.882. sz. rendele
tével a zirci járás területére nevezett ki közjegy
zőt, ezzel a veszprémi közjegyzőség hatásköre 
csak a veszprémi, balatonfüredi és az enyingi já
rás területére szorítkozott. Devecserben a 
15.354/1920. I. M. sz. rendelettel alakult köz
jegyzőség, végül a 28.301/1930. I. M. sz. rende
lettel Balatonfüred székhellyel a balatonfüredi 
járásbíróság akkori területére is nevezett ki az 
igazságügy-miniszter közjegyzőt. E közjegyzősé-
gek a járásbíróságokhoz kötődtek, azok meg
szűnésével vagy más megyéhez csatolásával azo
nosultak. 

A megalakult közjegyzői irodák létrejöttük
kor s évtizedeken át az igazságszolgáltatásban 
egészen sajátos, különös szerepet töltöttek be. 
A felszabadulás előtt, s egy ideig utána is, for
málisan közhivatali fegyelem alatt állottak, a 
büntetőjog szempontjából kifejezetten közhiva
talnoknak minősültek (1878: 461—481. §.-ok), 
azonban mégsem voltak állami hivatalnokok, 
hanem a hozzájuk forduló felekkel üzletszerűen 
bonyolították le ügyleteiket. Erre mutat többek 
között, hogy 1928-ig a közjegyző állása, kineve
zése érdekében meghatározott összegű biztosí
tékot volt köteles letenni, díjakat szedtek be 
munkájukért, az 1875. I I . 16-án kelt I. M. uta
sítás alapján a közjegyzőnek címtáblát kellett ké
szíttetnie, hivatalos óráit megállapítani, saját pe
cséttel kellett rendelkeznie, segédet tarthatott, s 

különböző könyveket kellett vezetnie ténykedé
séről. 

1874-től kezdve a közhitelességű iratok készí
tése, kiadása, netán őrzése, a magániratok hite
lesítése, végrendeletek készítése, letétbe helye
zés, hagyatéki ügyek, egyes bírói megbízatá
sok teljesítése, kereskedelmi és üzleti könyvek 
hitelesítése, névaláírások közhitelű bizonyítása, 
közgyűlések vagy választmányok határozatának 
hitelesítése, egy bizonyos tény bizonyítása tar
tozott a közjegyzői munka területéhez. Hiteles 
kiadmányt csak teljesen befejezett ügyről lehe
tett kiadni, örökösödési eljárásban pedig az 
egyezség megkísérlése és meghiúsulása után az 
előírt feltételeket be kellett tartani. 

Az igazságügy-miniszter közjegyzőnek csak 
olyan személyeket nevezett ki pályázat eredmé
nyeként, akik jogi képesítéssel rendelkeztek, s a 
bírói-ügyvédi vizsgát letették. 

Minden közjegyzőnek valamely kamarához 
kellett tartoznia, s egy kamara legalább 15 köz
jegyzőt tömörített. Az eredeti Veszprém várme
gyei, majd a később e megyébe került közjegy
zők az I. M. 1875. júl. 9-én hozott 13.356. sz. 
körrendelete alapján a szombathelyi kamarához 
tartoztak. E kamara felügyelt, vitás kérdésekben 
döntött, s a közjegyzők fegyelmi hatósága is 
volt. 

Nagyon szép (külsőleg és belsőleg is) Zircen 
Pk. 572/1940. sz. alatt dr. Cseresnyés Jenő köz
jegyző munkája, Kiss Ferencné, valamint Pk. 
2144/1940. sz. alatt Dér Imre hagyatéka ügyében. 

Üj helyzet állt elő 1949-ben. Akkor a 4.090/ 
1949. (VI. 14.) Korm. sz. rendelet és az annak 
végrehajtására megjelent 76.000/1949. (IX. 27.) 
I. M. sz. rendeletek a közjegyzői státust új ala
pokon állapította meg. Megszűnt a közjegyzői 
irodák magántulajdonban állása, és a szocialista 
fejlődésnek megfelelően a közjegyzői állásokat 
állami közszolgálati állásként szervezték meg. 
A hatásköri és illetékességi rendelkezések lé
nyegében változatlanok maradtak. A közjegyző
nek bírói képesítéssel kellett rendelkeznie. Hi
vatali helyiségük a járásbíróságok épületei vol
tak. Kivételesen régi irodáikban dolgozhattak. 
Tevékenységükért továbbra is díjat szedtek be, 
erről nyilvántartást vezettek, de e díjak most 
már a kincstárt illették meg. Munkaidejük a bí
róságok dolgozóival volt azonos, helyettesítésük
ről a törvényszék elnöke intézkedett. A köz-
jegyzői kamarák ez időtől megszűntek. 

Az 1952: I I I . tv. végrehajtása tárgyában meg
jelent 105/7952. (XII. 28.) M. T. sz. rendelet II. 
fejezete részletezte az állami közjegyzők tenni
valóit. A közjegyzők ekkor már teljesen a járás
bíróságok mellé kerültek, így e megyében Veszp
rémben, Zircen stb. működtek a közjegyzők vá
rosi és járási hatáskört betöltve. Feladatuk a ha
táskörükbe utalt, peren kívüli eljárások intézése, 
valamint közreműködés a hozzájuk forduló fe
lek jogi vonatkozású ügyeiben. Részletesebben: 
közokiratok készítése, ide értve a végrendeletek 
felvételét is, tanúsítványok kiállítása, okiratok 
és ér téktárgyak megőrzése, polgári pernél az 
előzetes bizonyítás elrendelése és foganatosítása, 
bérlet megszüntetésére irányuló felmondás köz
lése, majd a végrehajtás elrendelése, elveszett 
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okiratok és ér tékpapírok semmissé nyilvánítása, 
a .hagyatéki eljárás, bírói végrehajtás elrende
lése. A közjegyzői feladatkör tehát alapvetően 
nem változott meg. 

Nagyon lényeges, hogy a közjegyző köteles 
volt vizsgálat tárgyává tenni, hogy a tőle kért 
eljárás nem ütközik-e jogszabályba, nem jár-e 
az államrend, a népgazdaság vagy a dolgozók 
sérelmével. Ilyen ügyekben az eljárást köteles 
volt megtagadni, s e negáció ellen panasznak 
volt helye az illetékes járásbíróság elnökéhez. 
E tények is mutatják, hogy a közjegyzők és a 
járásbíróság munkája ez időtől fogva erősen ösz-
szefonódott. 

A hagyatéki és ezt követően az örökösödési 
eljárás érdemel a feladatok köréből kiemelést. A 
hagyaték leltározását az illetékes tanács végre
hajtó bizottsága végezte. A leltár a közjegyző
höz került, aki a hagyatéki eljárást lefolytatta. 
A hagyaték átadásáról a közjegyző végzéssel 
határozott. A 46/1953. (IX. 30.) M. T. sz. rende
let 4. §.-a a hagyatéki vagyon leltározását is ki
vette az államigazgatás hatásköréből, s azzal az 
illetékes közjegyzőt bízta meg. Az 1954: II. tv. 
62—64. §.-ai rendelkezett a közjegyzőkről. Esze
rint a járásbíróságok mellett a hagyatéki és az 
eljárásjogi szabályok által hatáskörükbe utalt 
egyéb, peren kívüli eljárások intézése, valamint 
végrendeletek, más okiratok és tanúsítványok 
készítése, névaláírások és másolatok hitelesítése 
céljából közjegyzők működnek. Mindez a szoká
sos közjegyzői feladatok rövid törvénybe iktatá
sa. De az már új momentum volt, hogy a köz
jegyző peren kívüli ügyben hozott határozata a 
bírósági határozatokkal egyenlő hatályú lett, és 
a közjegyző által készített okirat alapján végre
hajtásnak is lehetett helye. 

A 46/1954. (VIII. 1.) M. T. sz. rendelet 9. §.-a 
részben ismételte az ugyanilyen számú, 1953-
ban kiadott kormányrendeletet , hogy a hagyaté
kot, az illetékes közjegyző leltározta, de azzal a 
kiegészítéssel, mely szerint az igazságügy-mi
niszter állapítja meg, milyen esetben lehet a lel
tározást a helyszínre való kiszállás nélkül le
folytatni. 

Az 1955: 21. tvr. 1. §.-a szerint végrehajtható 
az az okirat is, melyet a közjegyző végrehaj
tási záradékkal látott el. Ezt részletezi az 54/1955. 
(VIII. 7.) M. T. sz. rendelet 2—6. §.-a. 

A hagyaték leltározásánál újabb fordulat kö
vetkezett be az 1958: 5. sz. tvr. 20. §.-ával, mely 
kimondta, hogy a belföldi hagyatékot városokban 
a tanács-vb igazgatási osztálya, községekben 
vagy a tanács-vb titkára, illetőleg a vb által meg
bízott személy leltározta, ezzel a tanácsi szerve
ket pontosabb, alaposabb munkára késztette, a 
közjegyzőnek nem kellett hiánypótlást kérnie, 
ezzel az örökösödési eljárás (mely a feleknek és 
az államnak sem közömbös) gyorsabbá válhatott. 

A 6/1958. VII. 4.) LM. sz. rendelet II. fejezete 
a közjegyző előtti eljárást szabályozta a hagya
téki eljárásban. Az 1959: IV. tv. 19. §. (13.) be
kezdése szerint a bírósági vagy közjegyzői hatá
rozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez 
— a cselekvőképességet tekintve — a gyámható
ság jóváhagyása nem szükséges. Ugyanezen tör
vény 625. §. kimondja, hogy közvégrendeletet 

közjegyző vagy bíróság előtt lehet tenni. A 651. 
§. (2.) bekezdése szerint a közjegyzőnél letett ma
gánvégrendelet hatályt vesztette, ha azt a vég
rendelkező visszavette, kivéve, ha a letett irat az 
írásbeli magánvégrendelet kellékeinek egyébként 
is megfelelt. A 681. §. alapján pedig az örökös 
kérhette, hogy a közjegyző hívja fel a hagyatéki 
hitelezőket követeléseik bejelentésére. 

Végül az 1972: IV. tv. összefoglalta a bírósági 
munkát, törvényerőre emelte, s természetesen ez 
történt a kozjegyzoseggel is. A 38. §. pontosítva 
ekként adta meg a közjegyző feladatát: közjegy
zői hatáskörbe került a hagyatéki és a külön jog
szabályban ide utalt egyéb nem peres eljárások 
intézése, közokiratok készítése, névaláírások és 
másolatok hitelesítése, okiratok és ér téktárgyak 
megőrzése. A közjegyzők a járásbíróságoknál 
működtek. Fenntartja a törvény azt a korábbi be
vált rendelkezést, mely szerint a közjegyző és a 
bíróság határozata egyenlő hatályú, és a közjegy
zői okirat alapján végrehajtásnak van helye. A 
közjegyzőket az igazságügy-miniszter nevezi ki, 
mégpedig olyan személyeket, akik a bíróvá vá
lasztás előfeltételeinek megfelelnek. Működésü
ket a járásbíróság elnöke ellenőrzi. 

Ilyen utat tett meg a közjegyzői szervezet a 
magánvállalkozástól a bírói szervezetekbe való 
teljes beépülésig. Jelenleg Veszprémben 2, a töb
bi járásbíróság mellett pedig 1 — 1 közjegyző fejti 
ki tevékenységét. 

VIL A TELEKKÖNYVI ELJÁRÁS 

A telekkönyvi eljárásról az 1868: LIV. te. 19. 
§.-a annyit mondott ki, hogy azon ügyek ellátása 
és kezelése, melyek az akkor fennálló telekköny
vi rendszabályok szerint intézendők el, a telek
könyvi hatóság jogköréhez tartozik ezentúl. A 
telekkönyvi hatóság külön szakosztályát képezte 
azon birtokhatóságnak, melynél a telekkönyvek 
vezetésére sor kerül. Ebből kiindulva: a telek
könyvi hatóság teendői a törvényszék hatásköré
be tartoztak, s a kezelést a telekkönyvi hivatal 
végezte. Az igazságügy-miniszter azonban felha
talmazást kapott arra, hogy a törvényszéki szék
helytől messzebb eső vagy nagyobb ügyforga
lommal tevékenykedő járásbíróságokat is telek
könyvi hatósági joggal ruházhassa fel, és ott a 
járásbíró két aljárásbíróval lássál el az ügyeket. 

E jogszabályi rendelkezések jelentettek kiindu
lópontot az 1855-ben keletkezett, osztrák mintára 
épült, s 1870-ben már Erdélyre is kiterjesztett, 
a magyar igazságszolgáltatásra épülő telekköny-
vezésnek. így alakult ki a telekkönyv, és volt 
először nyilvánvalóan tőkés—feudális nyilván
tartás, amely az ingatlanok tulajdonjogának és az 
ehhez kapcsolódó egyes jogok (például jelzálog, 
haszonélvezet stb.), — melyek közhitellel rendel
keztek — tárháza lett, és ez mindjobban bővült. 
Jelentősége abban állt, hogy a polgári tulajdon
jogot megszilárdította és a hiteljogi biztonságot 
megteremtette. 

Az 1871: XXXI. te. alapján még csak a veszp
rémi és pápai törvényszéknél volt telekkönyvi 
hivatal. Később az igazságügy-miniszter 1600/ 
1872. (I. 24.) sz. rendeletével az akkor még nem a 
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megyénkhez tartozó tapolcai járásbíróságot is 
ilyen ügyek intézésével bízta meg, a sümegi já
rást pedig e rendelet a zalaegerszegi telekkönyvi 
hatóság alá rendelte. Az 1874: XV. te. 1. §.-a sze
rint a járásbíróság itt egyes bíróságként járt el. 
Az illetékességek és a hatáskörök lényegében 
ekkor sem változtak. Napjainkban a veszprémi, 
a pápai, a tapolcai és az ajkai telekkönyvi hivata
lok tevékenykednek, a többiek osztoztak ama 
járásbíróságok sorsával, melyekhez kötődtek. 

Az úgynevezett telekkönyvi betéteket a telek
jegyzőkönyvek alapján kezdték készíteni 1855. 
évtől kezdődően. Ekkor, s az 1875: VII . te. alap
ján határozták meg az úgynevezett kataszteri 
tiszta jövedelmet hét művelési ágban. Ez akként 
történt, hogy igyekeztek a gazdasági viszonyok, 
a termésárak és a költségek mellett katasztrális 
holdanként 10 évi átlagban megállapítani a tiszta 
jövedelmet. Ez katasztrális holdanként 1—20 
aranykorona volt. 

A telekkönyv feladata volt a telekkönyvet a 
kataszterrel és a tényleges birtokállománnyal 
összhangba hozni. Ez akkor jelentős munkát igé
nyelt. 

Betétszerkesztési munkákra királyi székhelyek
hez nem kötött (1886: XXIX. te.) bírák, albírák, 
telekkönyvvezetők, írnokok, díjnokok voltak ki
jelölhetők. A bírákat és az albírákat — ez alá
húzta jelentőségét — maga a király, a többi részt
vevőt pedig az igazságügy-miniszter nevezte ki. 
Viszont ha nem volt betétszerkesztési munka, a 
bírákat más igazságszolgáltatási feladattal is 
meg lehetett bízni. 

A betétszerkesztési munka nyilvános volt, s a 
bírák mellett úgynevezett bizalmi férfiak jártak 
el. Minden községi lakost, akinek ingatlana volt, 
meg kellett hallgatni, ez biztosította a tárgyila
gosságot és tényszerűséget. Természetesen erről 
az aktusról az 1891: XII . te. alapján jegyzőköny
vet kellett felvenni. 

A meghallgatás eredményeként tényleges bir
tokosnak azt tekintették, aki az ingatlant élők 
közti jogügylettel , örökléssel vagy ítélettel 
mondhatta magáénak. A tényleges birtokos az
tán tulajdonjogának bejegyzését kérhette. (Bir
tokos, házastárs, felmenő, lemenő rokon stb.) 
Jogorvoslatnak természetesen volt helye. Fel kel
lett jegyezni a tulajdoni arányt is. 

A helyszínelés után történt meg a telekkönyvi 
betét végleges szerkesztése. A telekkönyvi hatá
rozat ott volt található, ahol a telekkönyvet ve
zették vagy a törvényszéknél, vagy az illetékes 
járásbíróságnál. 

A telekkönyvnek ebben az időben a fentiek 
szerint az volt a célja, hogy telekkönyvi bejegy
zéshez kötötte az ingatlanforgalmat, s ezzel kap
csolatos eljárásra a járásbíróságnak volt határ
köre és illetékessége. 

A telekkönyv legfontosabb része volt az egész 
községet vagy várost felölelő telekkönyvi térkép, 
ezt az egyes ingatlanokról felvett telekkönyvi be
tétek egészítették ki. Minden betét az ingatlant 
és a birtokállást leíró A lapból, a tulajdonost és 
a tulajdonváltozásokat feltüntető В lapból és az 
ingatlant megterhelő С lapból állt. 

Alapvető, de rövid ideig tartó változást hozott 
a Tanácsköztársaság idején az FKT. XXXVII. sz. 

rendelete, mely az addigi birtokviszonyokat meg
szüntette és a birtokok az állam tulajdonába men
tek át. E bir tokok szövetkezeti használatba kerül
tek. Az agrárkérdés megoldása az adott időben és 
az adott körülmények között a földosztás lett Vol
na — megfelelő telekkönyvi bejegyzésekkel. Ez 
azonban elmaradt, s a háttérben minden birtok
nak megvolt a maga tulajdonosa. 

Ebből következően azonnal a régi helyzet állt 
vissza 1920-ban. 

A telekkönyvezési munka a járásbíróságok 
mellett működő telekkönyvi hivatalokban folyt 
— még a felszabadulás után is. A győri ítélőtábla 
összesítő adatai állnak csupán rendelkezésre a 
helyi levéltárban, de az ilyen természetű munkák 
volumene így is lemérhető. így például a tapolcai 
járásbíróság elnökének megmaradt irataiból 
(1927. El. XVI. A. 1/6; 1947. El. XVI. A. 65/6; 
1949. El. XVII. B. 80. sz. iratok stb.) olyan kép 
rajzolódhat ki, hogy 1927-ben visszaesést muta
tott a hagyatéki ügyek száma, majd emelkedések 
látszanak. Az 1938. évben az egész ítélőtábla te
rületén (ebben Veszprém vármegyei ügyek is sze
repelnek) 200 439, 1943-ban 167 000, 1947-ben 
65 297, 1949-ben pedig 138 729 volt az iktatmá-
nyok száma. 

A földreformmal kapcsolatos ügyek nagyon 
igénybe vették a te lekkönyv dolgozóit, viszont 
elismerésreméltóan az új törvényeket haladó 
szellemben hajtották végre, és viszonylag gyor
san. Például Veszprémben 1948-ban év végén 
mindössze 170 db volt a hátralék. A mezőgazda
ság szocialista átszervezésének befejezésével 
azonban, amikor az ország nagy részén nagyüze
mi gazdálkodás folyt már, a földnyilvántartásnak 
eddig fennálló rendszere nem elégíthette ki az 
igényeket. A tervgazdálkodás következtében 
egységes földleltár készítése volt szükséges. En
nek érdekében jött létre az 1963: 32. sz. tvr. 

Az ezzel kapcsolatos feladatokat az Állami 
Földmérési és Térképészeti Hivatal és annak al
sóbb szervei (például a veszprémi is) végezték. E 
tvr. 12. §.-a már magában hordozta a telekkönyv 
és a földnyilvántartás párhuzamosságát, melynek 
következményeit természetszerűen le kellett von
ni. Ezt tette az 1042/1975. (IX. 29.) Korm. sz. ha
tározat, s a társadalmi-gazdasági viszonyok meg
változását figyelembe véve, a külön-külön veze
tett állami földnyilvántartás és a telekkönyv he
lyett egységes ingatlan-nyilvántartást vezetett 
be. Ekkor kerültek át a telekkönyvi hatóságok az 
illetékes földhivatalokhoz. 

E hivatalokhoz azonban már nemcsak az ingat
lan-nyilvántartás, a földtulajdon regisztrálása, 
hanem például a földminőség, a földhasználat, a 
földmérés, a térképészet is tartozott. Első fokon 
a járási, másodfokon a megyei földhivatal jár 
el, ez utóbbi államigazgatási fellebbezési szerv
ként. Az említett határozat végrehajtásáról a 
13/1971. (XII. 4.) MÉM. sz. rendelet gondosko
dott. (Példa a földhasználat vonatkozásában a 
veszprémi kenyérgyár helykijelölési eljárása 
50.005/90/1979. sz. alatt, a földmérésre a 60.061/ 
1982. sz. ügy, Barcza Károly területkiigazítása 
Veszprémben.) A telekkönyvezés szempontjából 
nagyon lényeges a 28/1971. (XI. 21.) Korm. sz. 
rendelet 2. §.-a, mely kimondja, hogy a földhiva-
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tálnak telekkönyvi ügyben hozott határozata el
len államigazgatási úton nincs helye fellebbezés
nek, hanem az 54/1960. (XI. 27.) Korm. sz. rende
let 30. §.-a alapján, a bírósági út járható. 

Telekkönyvi perek az alapjogszabályok alap
ján is keletkezhettek, a telekkönyvi állapot meg
változtatása céljából. (Például kiigazítási, igazo
lási, törlési ügyek.) Jelenleg a 29/1971. (IX. 21.) 
Korm. sz. rendelettel megerősítette 54/1960. (XII. 
22.) Korm. sz. határozat értelmében is van lehető
ség törlési, kiigazítási perekre, s bizonyos perek 
beindítását be kell jegyezni a telekkönyvi betét
be. Egyébként akinek jogát sérti a telekkönyvi 
ügyben hozott földhivatali határozat, vagy az 
ügyész lát törvénysértést, jogorvoslatot az illeté
kes járásbíróságtól lehet kérni, s a jogerős bíró
sági határozat alapján jár el aztán a földhivatal. 
Megemlítendő, hogy a korábbi négyszögölben, 
kataszteri holdban történő nyilvántartásban a 
43/1970. (X. 30.) Korm. sz. rendelet változást ho
zott be, és méterrendszerü nyilvántartást veze
tett be. 

A telekkönyvi eljárás a lényeget tekintve a 
több mint 100 év alatt nem változott, az egysze
rűsítő megoldások érdekében azonban a telek
könyvi hatóság más szervezetben fejti ki műkö
dését. 

VIII. AZ ÜGYÉSZI SZERVEZET 
MEGYÉNKBEN 

Visszatekintve: a feudális korban minden, vár
megyei szintű bíróság előtt tiszti ügyész, az úri
szék előtt pedig az uradalmi ügyész látta el az 
ügyészi feladatokat. 

A kiegyezés után a közigazgatásnak a bíróság
tól való elválasztása szükségszerűen maga után 
vonta a következőket: Felső szinten a Szent Ko
rona védője a kincstári igazgató lett; az 1871: 
XXXIII. te. hozta létre az alsóbb bírói hatóságok, 
a törvényszékek mellett is az ügyészséget, mely
nek szervezetét - - a többi ügyészséggel hason
lóan — az 1896: XXXII1. te. 33. §.-a részletezte. 

E szerveket az igazságügy-minisztérium fel
ügyelte, s ez járhatott azzal is, hogy a miniszté
rium több törvényszékhez egy ügyészt nevezett 
ki vagy küldött ki. Például a 764/1872. sz. rende
let a pápai törvényszékhez a veszprémi ügyészt 
küldte ki. Az ügyészség a közös felügyelet elle
nére már akkor független volt a bíróságtól. 

A járásbíróságok mellett rendes ügyészi szer
vezet e korban nem működött, e bíróságoknál 
büntetőügyekben a vád képviseletét úgynevezett 
ügyészi megbízott látta el. 

A dualizmus korában az ügyészség hatáskörét 
fokozatosan növelték, 1894-ben már házassági pe
rekben is felléphettek, az I. világháború alatt 
sajtócenzúrát, az 1914. XII I . te. pedig az ügyész
nek az esküdtbíróság működésének — új vonásai 
mellett — széles körű beleszólást biztosított. 

A Tanácsköztársaság idején az ügyészi teendő
ket a büntetőeljárásban a vádbiztos látta el. A 
bűnügyek lefolytatásának gyorsasága megköve
telte (az FKT. IV. sz., majd később a XIV. sz. 
rendeletei), hogy az ügyek gyorsan készíttesse
nek elő és fejeződjenek is be. Mindez a közvádló 

feladata volt. Az FKT. XLII. sz. rendelete szerint 
a legszigorúbb büntetés volt kiszabható önhatal
mú intézkedésért a vádbiztos felett, azon sze
mélyt pedig, aki az FKT. XLV. rendelete szerint a 
népbiztos rendelkezéseit megszegte, forradalmi 
törvényszék elé lehetett állítani. A forradalmi 
törvényszéket az FKT. XCIV. sz. rendeletével 
újólag szabályozták, s a vádbiztos szerepét az 
ügyek változatlan gyors lefolytatása érdekében 
a 3—5. pontban szabályozták akként, hogy azok 
a Vörösőrséget vagy a rendes bíróságokat is 
megkereshették. 

A Horthy-rendszerben szomorúan újszerű, lé
nyeges intézkedése volt az ügyészségeknek, hogy 
az 1921: I I I . tv. alapján a kommunistákat, az új 
renddel szemben állókat bíróság elé állítsa. 
Egyébként az egész Horthy-rendszerben, az 
ügyészségek minden törvényszék, így a veszpré
mi törvényszék mellett is működtek. Az igazság
szolgáltatás egyszerűsítése az ügyészségre is ki
hatott: az 1930: XXXIV. te. 105. §. lehetővé tette 
a vádemelés mellőzését egy személy által elköve
tett, több bűncselekmény elkövetésénél az eny
hébb megítélésű cselekmény vonatkozásában, 
ugyanezen tv. 107. §.-a szerint pedig tetten érés 
esetén meghatározott esetekben az ügyész az el
követőt bíróság elé állíthatta. 

Az /945-ben létrejött népi hatalom az ügyész
séget is új feladatok elé állította. Fő feladattal, 
lényegében törvényszéki szinten, nyíltan politi
kai színezettel népbíróság felállításáról hoztak 
törvényt (1945: VII.), mely a korábbi (1440/1945. 
és 5900/1945. M.E.) rendeleteket törvényerőre 
emelte. E törvény és rendeletek intézményesítet
ték a közvádlói beosztást is, innen kellett vádat 
emelni az említett jogszabályokban leírt háborús 
és népellenes bűnügyek esetében. A jogszabály 
szerint a közvádlói tennivalók ellátásával a nép
ügyészség szervezetén kívül álló személyt is 
megbízhatott, ez volt az úgynevezett politikai 
ügyész, demonstrálva, hogy a háborús és nép
ellenes bűncselekmények sértettje a magyar nép. 
Néhány korabeli ügy: például az ügyész fellebbe
zett a Nü. 26/1945. sz. alatti ügyben, ahol a bíróság 
csendőrt mentett fel, vádat emelt az állítólagos 
kommunistákat szidó személy ellen, fellépett a 
volt volksbundisták ellen (Nü. 945/1945. sz.). 

Később az 1950: 12. sz. tvr. akként rendelke
zett, hogy az 1896: XXXIII . te. és az azt kiegé
szítő jogszabályok akként módosulnak, hogy bűn
vádi ügyekben vizsgálatnak nincs helye, az e t c -
ben létrehozott vizsgálóbírói intézmény megszű
nik, s az előkészítő teendőket ügyészi szervek 
látják el. 

Az 1950: IV. tv. a felső bíróságokkal együtt a 
főállamügyészségeket is megszüntette, megyei és 
járásbíróságokat, s ezek mellé bűnvádi eljárás 
esetén vádhatóságot rendelt. 

Az 1951: I I I . tv. az ügyészség kötelességévé 
tette, hogy az alkotmányban lefektetett állami, 
társadalmi és gazdasági rendet védelmezze, az or
szág függetlenségének, biztonságának, nemkülön
ben a dolgozók jogainak védelmében a tetteseket 
— vádemelés útján — üldözze. 

Az 1952: I I I . tv. szerint pedig az ügyészség az 
állam és a dolgozók érdekében jogosult volt el
járást indítani és fellépni. 

806 



A népfőügyészség, a népügyészség időközben 
a 21.400/1950. (III. 29.) LM. rendelettel meg
szűnt. Az ügyészségek politikai jellegű feladatai
kat a fenti jogszabályok szerint a rendes bírósá
gok mellett látták el ezt követően. 

Újabb lényeges rendelkezés: az 1953: 13. sz. 
tvr. Az ügyészség független más szervektől és 
csak az országgyűlésnek alárendelt, külön szerv
típus lett. Minden szintű bíróság mellett műkö
dött ügyészség, természetesen megyénkben is. Ez 
időtől kezdve az ügyészség alapvetően más szerv 
lett, fő feladata a kezdeti időben a korábbi kon
cepciós perek tisztázása, a törvényesség helyre
állítása volt. 

De természetesen más ügyekben is képviselte a 
vádat, például üzletszerű kéjelgés miatt a pápai 
ügyészség 1956. Bül. 786. sz. alatt emelt vádat, a 
megyei főügyészség 1954. Bül. 130/3. A. alatt 14 
személlyel szemben vádolt tolvaj szövetség tag
jaiként elkövetett lopás, társadalmi tulajdont sér
tő lopás stb. miatt. 

í957-ben kettős és komoly feladat várt a testü
letre: a régi bűnöket bíróság elé kellett vinni, 
az ellenforradalmárokkal szemben pedig kemé
nyen, de emberi módon kellett eljárni, kihang-
súlyozottan a törvényesség legfőbb őreként. Ér
dekes jelenség, hogy a tapolcai járásbíróság el
nöke 1958-ban a B.461/1957. és a B.324/1957. sz. 
alatti, enyhének látszó bírósági ítélet miatt a he
lyi ügyészséget marasztalta el, mert nem élt fel
lebbezési óvással. Viszont az ügyészség a köz
véleménnyel összhangban nemegyszer enyhé
nek találta a bírósági ítéleteket. (Különösen a 
társadalmi tulajdont károsító bűncselekmények
nél.) A jogpolitikai irányelvek később azután e 
vitákat — legnagyobbrészt — eloszlatták. Az 
1959: 9. sz. tvr. a megyei ügyészséget főügyész
ségi rangra emelte, emellett e tvr. lezárt egy 
hatéves időszakot, mely megmutatta, hogy ez a 
szerv e formájában életképes és beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. 

Végül törvényi szinten, az 1972: V. tv.-vei sza
bályozták az ügyészségi munkát. E törvény, úgy 
tűnik, részletesen és várhatóan hosszabb távra 
dolgozta ki az ügyészségre váró feladatokat. Az 
ügyészségek munkája járási és megyei szinten 
lényegében ugyanaz. Mégpedig: a nyomozó ható
ságoktól, a hatásköröktől függően, átveszi a fel
dolgozott bűnügyeket, a büntetőtárgyalásokon a 
vádat, a közérdeket képviseli (például a veszp
rémi városi és járási ügyészség B. 10.560/1966. 
sz. alatt közveszélyes munkakerülés miatt emelt 
vádat, s a járásbíróság 1 évi szabadságvesztés
sel honorálta ezt a magatartást stb.), törvényes
ségi vizsgálatokat tart az államigazgatási ható
ságoknál és egyéb szerveknél, a rendőrségi nyo
mozást felügyeli, azokban szükség szerint részt 
vesz, a bíróságokon kívül jogvitát eldöntő szer
vek intézkedéseire, valamint a gazdasági és 
egyéb szerveknél a munkaviszonnyal és szövet
kezeti tagsági viszonnyal összefüggő egyedi dön
tések vonatkozásában intézkedéseket tesz — a 
törvényesség érdekében. Törvényességi pana
szokat (munkaügyi, szabálysértési, építésügyi, la
kásügyi, földjogi stb.) bírál el. A polgári bírósági 
eljárásban a törvényesség érdekében az ügy bár
mely szakában felléphet és indítványt tehet. A 

megelőzés érdekében többirányú szóbeli és írás
beli jogpropagandát folytat. A törvényesség ér
dekében óvással és egyéb ügyészi eszközökkel 
léphet fel, s ilyen intézkedések ellen egyfokú 
panasznak van helye. 

A megyei főügyészség hatáskörébe tartozik — 
a városi és járási ügyészségek részére megálla
pított hatáskörökön túlmenően — a közlekedési, 
a fiatalkorúak által elkövetett bűnügyek el
bírálása és a büntetésvégrehajtás felett való fel
ügyelet. Az ügyészségek minden szinten, min
den szervtől függetlenül járnak el most is, és 
egyedi ügyben az ügyészséget más szerv (akár 
politikai, akár állami) nem utasíthatja. Min
den szintű ügyészségnek a legnagyobb tárgyi
lagosságra kell törekednie, jót és rosszat fel
színre hozni vagy hozatni. Hamis az a társadalmi 
kép, mely az ügyészségeket úgy látja, hogy csak 
a rosszat keresi és mindenképp büntetés kisza
bására törekszik. (Volt már olyan bűnügyi tár
gyalás, ahol az ügyész indítványozott felmen
tést, a panaszokban a panaszos álláspontját tar
totta igazságosnak stb.) 

Az ügyészségek változatlanul a törvényes
ség őrei, de a megnövekedett feladatok miatt 
most minden szerv elsősorban maga felel eljá
rásának törvényességéért . 

A megyei főügyészség felügyelete alatt most 
Veszprémben, Pápán, Tapolcán és Ajkán műkö
dik városi és járási ügyészség. 

Enyingen 1950-ig volt vádhatóság, a veszp
rémi, a pápai és a keszthelyi ügyészség már 
1953-ban városi és járási ügyészségként kezdte 
el működését, a tapolcai járási ügyészség 1966-
tól, a devecseri járási ügyészség Devecserből 
Ajkára téve át székhelyét, akkor már (1971. év
től) ajkai városi és járási ügyészségként tevé
kenykedett . A zirci, a sümegi és a balatonfüredi 
ügyészség csak járási ügyészségként funkcionált 
az ügyészi szervek megalakulásától e járások 
megszűnéséig, tekintve, hogy székhelyük köz
igazgatásilag nem város volt. 

IX. AZ ÜGYVÉDI MUNKA 

Az ügyvédi munka régi múltra tekint vissza, 
a görög-római korra. Magyarországon először 
a XIII . században találkozhatunk prókátorral. 
A cél a lényeget tekintve akkor és most is ket
tős: jogi tanácsadás az oda forduló feleknek és a 
bíróság, illetve egyéb szervek előtti ügyvédi 
munka. Az ügyvéd a jogi igazságszolgáltatás 
egyik oldalát képviselte, és fegyelmi ok volt, 
ha ezt nem lelkiismeretesen végezte. Az ügy
védi munkához jogi doktorátus kellett és ezen
túl ügyvédi-birói szakvizsga. Erkölcsileg fedd
hetetlennek, büntetlennek kellett lenniök és va
lamely ügyvédi kamarához be kellett jegyeztet
niük magukat. A szűkebb, majd megnagyobbo
dott Veszprém (vár-) megye ügyvédjei a szom
bathelyi kamarához tartoztak (a 35.365/1874. I. 
M. sz. rendelet alapján). 

Az ügyvédi munkát, noha nem volt állami 
alapja, az 1874: XXXIII . sz. törvény, az ügyvédi 
rendtartás szabályozta. Ez a te. volt az első, lé
nyeges szabályozás az ügyvédi munkában. Esze-
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rint ügyvéd lehetett minden magyar állampolgár, 
aki az ügyvédi oklevelet megszerezte és ma
gát valamely ügyvédi kamarába bejegyeztette. 

Az ügyvédi munka a kormánytól, a bíróság
tól, ügyészségtől, közigazgatási szervtől függet
len, önálló és szabad hivatás volt e korban. Az 
ügyvédnek székhellyel kellett bírnia, de a tevé
kenységét tekintve helyileg nem volt korlátoz
va, ügyfele érdekében minden igazságszolgálta
tó, illetve bármely hatóság előtt eljárhatott. Vi
szont a függetlenségből következtetve tetszésétől 
függött a megbízást elfogadni és eljárni. Kivétel 
volt a szegényvédelem, melyek felsorolását az 
említett te. 50. §. a—e pontjai részletesen meg
határozták. E te. részletesen foglalkozott az ügy
védek jogaival és kötelességeivel, melyek meg
bízóiktól függtek. 

Az ügyvédkedés megszűnéséről, az ügyvéd ál
tal kérhető díjakról, az ügyvédi meghatalma
zásokról, az ügyvédek felelősségéről és felelős
ségre vonásáról külön fejezet rendelkezett. E fe
jezet nem érdemel részletezést, mivel világos, 
hogy az ügyvédnek a törvények határain belül 
mindent meg kellett tennie, bármely ügyben, 
megbízója érdekében. 

Ezt követően létrejöttek olyan jogszabályok, 
melyek az ügyvédi munkára kihatottak, de nem 
túl lényegesek. Így például miként kell eljárni 
fizetési meghagyásos eljárásban, társadalombiz
tosítási eljárásban, a közigazgatási bíróság 
előtt stb. 

Fontos, másodiknak nevezhető szabályozás az 
1937: IV. te. volt az ügyvédi rendtartás tár
gyában. Ez a kor szelleméhez igazította az ügy
védi munkát. Részletesen taglalta a közgyűlés 
tagjait, tárgyait, a határozathozatal feltételeit és 
azt, hogy minden évben kell közgyűlést tartani. 
Ha a kamarában a tagok száma ezernél több volt, 
át kellett térni a képviseleti közgyűlés rendsze
rére. Az ügyvédi kamara önkormányzatában 
részvételre jogosult tagok szavazatával választ
mányt választott, meghatározta a tisztikart és a 
választmányi tagok számát, hatáskörét és a va
gyonkezelést. Külön rendelkezett e te. az úgy
nevezett tisztikarról (elnök, helyettes, titkár 
stb.), mód volt helyi bizottságok szervezésére, 
ahol nem volt kamarai székhely. Például Veszp
rém. A kamara szerveinek és kiküldötteinek 
választására, a tagsági díjra vonatkozóan külön 
rendelkeztek. E te. II . fejezete az ügyvédi mű
ködéssel foglalkozott, arról, hogy ki lehet ügy
véd, e tekintetben milyen bizottság jár el, a fel
vételeknek különösen gazdasági okok miatt kor
látai lehettek, ahogy a közjegyzőknél, itt is volt 
úgynevezett ügyvédi biztosíték, egyes esetek
ben törlés következett be az ügyvédek név
jegyzékéről, s voltak helyettes ügyvédek, és 
ügyvédjelöltek. A I I I . fejezet az ügyvédek jo
gaival és kötelességeivel foglalkozott, többek 
között a szólásszabadsággal, viszont minden ügy
ben könyvet kellett vezetniük az ellenőrzés ér
dekében és azt t i toktartás kötelezte. Az ügyvéd 
meghatalmazás és megbízás alapján díjakat sze
dett be. Tevékenységéért fegyelmi felelősségei 
tartozott, melynek megállapítása után fegyelmi 
büntetések következtek. Nem lehet vita tárgya, 
hogy főleg e korban az ügyvédnek jogi képe

sítéssel kellett rendelkeznie, és egységes bírói
ügyvédi vizsgát kellett letennie. 

A harmadik, s ez már szocialista szabályozás: 
az 1958: 12. sz. tvr. Az ügyvédség a Népköztár
saságot, a dolgozó nép jogainak érvényesíté
sét szolgálja, így a szocialista törvényesség 
egyik jelentős biztosítéka. A tevékenységet te
kintve sok változás itt nincs, az ügyvédi szer
vezet a védelmet szolgálja a hatóságok előtt és 
tanácsadással foglalkozik. Feltűnő, hogy az ügy
védség nem kívánt különálló szerepre, sokszor 
csatlakoztak a tárgyilagos ügyészi indítványhoz 
büntetőügyekben, vagy ha nem járt fegyelmi 
felelősségre vonással, a tárgyilagos bírói döntést 
a vádlottal együtt tudomásul vették. Nemigen 
volt tapasztalható amolyan ,,csak azért is" ügy
védi magatartás. 

Megváltozott azonban a keret, melyben az 
ügyvédek tevékenykednek. Létrejöttek az ügy
védi munkaközösségeit, és csak az a jogász te
vékenykedhet ügyvédként, akit valamely ügy
védi kamara az ügyvédek névjegyzékébe fel
vett és valamely ügyvédi munkaközösség tagja 
lett. Az előélet, képzettség, eskü vonatkozásá
ban lényegében a korábbi jogszabályok az ér
vényesek. Munkaviszonyban nem állhatnak az 
ügyvédek és fegyelmi felelősséggel tartoznak 
mindaddig, amíg a kamarai tagság meg nem szű
nik. Ügyvédet mindenki választhat, előfordul 
pártfogói ügyvéd is költségmentesen, s ha va
laki bíró, ügyész vagy közhivatalnok volt, csak 
2 év elteltével lehet ügyvéd. Titoktartás köti, 
tényvázlatot köteles írni, itt a költségeket is 
feltüntetni. Ügyvédi meghatalmazás alapján jár 
el legtöbbször, ezt írásba kell foglalni. Az ügy
véd munkájáért munkadíjat kérhet, s ez szabad 
egyezkedés tárgya, de elszámolási kötelessége 
van a munkaközösség irányába. Új és lényeges 
vívmány, hogy az ügyvédi kamara tagjai társa
dalombiztosításra és nyugdíjra is jogosultak. 
Minden bíróság mellett tevékenykednek munka
közösségek (például Veszprémben kettő is), de 
elvileg nem bírósági székhelyen is alakulhat 
munkaközösség. 

Rendelkezik a tvr. közösségek megalakulá
sáról, vezetéséről és arról, hogy a kamara vé
leményét és javaslatát kikéri a munkaközössé
gektől. Az ügyvédi munkaközösség vezetője há
romhavonként hívja össze a tagokat. A munka
közösség taggyűlésének lényeges feladatai van
nak. 

A kamarák megyénként (így Veszprémben is) 
működnek. Szervei: a közgyűlés, az elnökség és 
az ellenőrző bizottság. A közgyűlést legalább 
évenként kell összehívni. Itt beszámoló van, 
költségvetés és választás. 

Az elnökség lényegében a közgyűlés helyett 
jár el a közbenső időben. Az elnökség a kamara 
ügyeit intézi, több irányban jár el, de évenként 
a végzett munkáról köteles a közgyűlésnek be
számolni. Az ellenőrző bizottság pedig gazdasági 
és pénzügyi tevékenységet, elnevezéséből kö
vetkezően ellenőrzéseket végez. Az ügyvédi ka
mara választott szerveinek megbízása 3 évre 
szól. Az ügyvédi munka a jogszolgáltatásban ko
moly szerepet tölt be, a mulasztásokért fegyel
mi eljárást kell lefolytatni. Az ügyvédek tevé-
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kenysége felett egyébként a 8/1958. (IX. 13.) 
I. M. sz. rendelet értelmében az igazságügy
miniszter gyakorol felügyeletet. Az 1966. évi 
42. tvr. némi módosítást írt elő, de az alapelve
ken nem változtatott. Ugyanez történt az 1976: 
26. tvr.-ben is. 

A közeljövőben várható a negyedik szabályo
zás, feltehetően nagy változásokat ez sem hoz. 

A dualista, a Horthy-korszakbeli , az 1958. évi 
szocialista és a most készülő jogszabályokból 
csak az az alapvető, az ügyvédi munkát megha
tározó elv vonható le, hogy az ügyvédség nem 
állami tisztségviselőként védi az arra rászoruló 
állampolgárokat különböző hatóságok előtt, de a 
maximális eredményt kívánja elérni és a jogi 
tanácsadás szélesebb méreteket öltött. 

X. A RENDŐRI 
(SZABÁLYSÉRTÉSI) BÍRÁSKODÁS 

Rendőri bíráskodás fogalma alatt tág értelem
ben a közigazgatási hatáskörbe utalt kihágási 
ügyek elbírálását értették évtizedeken keresztül, 
mert ha az első büntető perrendtartás 85. §-a nem 
is nevezte rendőri hatóságnak az eljáró szerveket 
(például a városi tanácsot), a közfelfogás mégis 
rendőri (esetleg rendészeti) bíráskodásnak tartot
ta azt az eljárást, mely kisebb, a közigazgatási 
jogszabályokban rendezett jog megsértői ellen 
folyt. Érdemleges megfigyelés, hogy e jogszabá
lyok anyagi tartalma 100 év alatt alig változott, 
magában az eljárásban sem történt sok változás, 
inkább az eljáró szervek változásai szembetü-
nőek. Az eltelt idő alatt nagyon sok kihágási, 
szabálysértési tényállás keletkezett és szűnt is 
meg a fejlődésnek megfelelően. 

A rendőri bíráskodás alapja az 1879: XL. t e , a 
kihágási kódex (Kbtk). Az eljárás majdnem azo
nos volt évtizedeken át a büntetőeljárással, né
hány eltéréssel. Kihágásra elzárás vagy büntetés 
volt kiszabható. Az elzárás legrövidebb tartama 
3 óra, a leghosszabb: 2 hónap. A büntetést először 
külön közigazgatási, később a bírósági fogházban 
hajtották végre. A behajtatlan pénzbüntetést el
zárásra kellett átváltoztatni. Jelentősebb kihágá
sok voltak: az állam, a közbiztonság, a közrend, 
közszemérem, a tulajdon elleni kihágások stb. A 
kihágásokat vagy az illetékes járásbíróság, vagy 
a közigazgatási hatóság bírálta el a megjelenő 
jogszabályok rendelkezései szerint. De a szabály
rendeletben lerögzített kihágást mindig az illeté
kes közigazgatási hatóság intézte. A Kbtk. ren
delkezései időt állóak voltak, s ha más jogszabá
lyi alakban is, később is érvényesültek. 

Az 1880: XXII. te. 4. §.-a kimondta, hogy egyes 
ügyek kizárólagosan a közigazgatási hatóság alá 
tartoztak. (Például hivatalnok elleni cselekmény, 
vadászati szabálytalanságok, miniszteri rendele
tekkel, törvényhatósági és városi szabályrendele
tekkel megállapított kihágások stb.) 

A 38.547/1880. B.M. sz. rendelet alapján köz
igazgatási vonalon megyénkben a szolgabírók, 
városokban pedig a kapitány járt el. Ez az eljárás 
vagy hivatalból, vagy feljelentésre indult, ezek
ről kimutatást kellett készíteni és a másodfokú 
közigazgatási hatóságnak havonta be kellett mu

tatni. A sértett fél képviseltethette magát, az el
követő azonban nem. Letartóztatásnak csak rit
kán volt helye. (Szökési kísérlet, rendes lakóhely 
hiánya stb.) A tárgyalás szóbeli és nyilvános 
volt, de lehetőleg egy tárgyaláson be kellett az 
ügyet fejezni. A bizonyítás alapján az ítélet (e 
véghatározat is rendes bírósági elnevezés volt), 
felmentő vagy büntető lehetett. Fellebbezésnek 
természetesen volt helye. A túlméretezett szabá
lyozással a kihágási eljárásnak — függetlenül a 
büntetéstől — jelentős súlyt kívántak adni. 

Az 1901: XX. te. egyszerűsítette a közigazga
tást, de a rendőrbíráskodással még mindig terje
delmesen foglalkoztak (a I I—II I . fejezetben). Az 
eljáró hatóságokat ekként szabályozták: 

— Első fokon: kis- és nagyközségekben a fő
szolgabíró vagy szolgabíró; rendezett tanácsú és 
törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
rendőrkapitány vagy megbízott tanácsi tisztség
viselő. 

— Másodfokon: kis- és nagyközségekben és 
rendezett tanácsú városokban az alispán; tör
vényhatósági joggal felruházott városokban a ta
nács rendelkezett hatáskörrel. 

— Harmadfokon pedig az illetékes miniszter. 
Egyes, egész jelentéktelen kihágás esetén (er

dei lopás, cselédügy) a községi bírónál is lehetett 
feljelentést tenni. Mód volt már kihágási vonalon 
is büntetőparancs kibocsátására (kisebb ügyek
ben, a hatóságot és az elkövetőt kímélve), a bün
tetéspénzek felett pedig felerészben a község, fe
lerészben a pénzügyminiszter rendelkezett. 

Mindezekből kitűnően a kihágások súlya már 
ezen időkben csökkent. 

Az 1908: XXXVI. te. 33. §.-a fiatalkorúak kihá
gásaira vonatkozott. Eszerint, ha szabadságvesz
tés-büntetés kiszabása lenne indokolt, a fiatalko
rúra legfeljebb 2 hónapig tartó elzárást kellett ki
mondani. E te. 17. §.-a lehetővé tett dorgálást, 
próbára bocsátást és javító-nevelést is. A bünte
tés kiszabásánál figyelembe kellett venni a fiatal
korú személyiségét és körülményeit is. 

A 65.000/1909. közös B.M. és LM. rendelet na
gyon részletesen szabályozta (286. §.-ban) a ren
dőrbíráskodást. Üj momentumok: a hivatalból ül
dözendő kihágások elbírálásánál részt vesz a tisz
ti ügyész, különleges eljárási joggal felruházva. 
Bevonhatók különböző szaktestületek a helyes 
döntés érdekében. A sértett magánjogi igényeit 
érvényesíthette már itt, ha nem vezetett az ügy 
elhúzódására. Bűncselekmény alapos gyanúja ese
tén az ügyet az ügyészhez kellett áttenni. Bünte
tőparancs kibocsátásánál határt húztak, akkor le
hetett ezzel élni, ha a pénzbüntetés előrelátható
lag a 30 koronát nem haladta meg. Ha a pénzbün
tetést nem fizették ki, tárgyalás tartására került 
sor. 

A tárgyalásokat úgynevezett előzetes eljárás 
előzte meg. Ez állt a terhelt előállításából, esetle
ges előzetes letartóztatásból, lefoglalásból, házku
tatásból, szemléből, előzetes tanúkihallgatásból. 

Az érdemleges tárgyalás jóformán azonos volt 
a bírósági büntetőeljárással. A büntetés végre
hajtását egy évre fel is lehetett függeszteni. Fel
lebbezésnek nyilvánvalóan most is helye volt. 

Mód volt újrafelvételre és a jogerős határoza
tot a tiszti ügyész már ez időben is törvényességi 

809 



szempontból felülvizsgálhatta. E jogszabályban 
szabályozták a községi bíró előtti eljárást, a ha
táskört, az illetékességet, a bíróság tagjait. A 
községi bíróság pénzbüntetést szabott ki, behajt
hatatlanság esetén az elkövetőnek közmunkát 
kellett végeznie. Fellebbezni a főszolgabíróhoz 
lehetett. 

Az 1913: VII. te. V. fejezete újból szabályozta 
a fiatalkorúak kihágásait, előtérbe helyezve a vé
dő és óvóintézkedéseket, vizsgálni kellett most is 
a fiatalkorú körülményeit, és olyan rendőri bün
tetőbíróságnál, ahol a fiatalkorúak kihágásai 
nagy számban fordultak elő, külön erre képzett 
szakbírót kellett kijelölni. 

Az 1928: X. te. 5. §.-a a kihágások miatt kiszab
ható legmagasabb pengőértéket határozta meg, 
aszerint, hogy milyen kihágásról volt szó. 

Az 1929: XXX. te. II . fejezete újra szabályozta 
a kihágási ügyeket és itt már mind a községek
ben, mind a városokban a rendőrségnek nagyobb 
hatáskört biztosított. Ettől kezdve lehetett igazán, 
etimologiailag is rendőrbíráskodásról beszélni. A 
287/1930. B.M. sz. rendelet — mintegy harmad
fokú szervként — Kihágási Tanácsot hozott létre. 
Elnöke a belügyminiszter volt, két tagját a bel
ügyminisztérium, illetve a szakminisztérium adta. 

A községi kihágásokat magába foglaló sza
bályrendeletek nagy részének túlhaladottsága mi
att a belügyminiszter 52.300/1930. sz. alatt elren
delte azok felülvizsgálatát, egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezését, újak alkotását, hogy a 
rendőrbíróság aszerint tevékenykedhessék. 

Az 1930: III . te. újabb könnyítést hozott azzal, 
hogy a rendőri büntetőbíráskodás körébe utalt 
egyes kihágások tetten ért elkövetőinek a hely
színen való megbírságolását is már lehetővé tet
te. A pénzbírság maximuma 10 pengő volt, jog
orvoslatot itt a törvény nem biztosított, a pénz
bírság meg nem fizetése rendőri büntetőeljárást 
vont maga után. A helyszínen bírságolható kihá
gások körét — többnyire közlekedési körben — a 
belügyminiszter állapította meg. 

A felszabadulás után a rendőri bíráskodás elé 
tartozó anyagi jog lényegesen nem, de az alaki 
megváltozott! Az 1690/1945. M.E. sz. rendelet 9. 
§. (2) bekezdése szerint minden főkapitányságon, 
továbbá minden városi és járási kapitányságon 
többek között rendőri büntetőbírói osztályt kel
lett létesíteni. A 323.600/1947. B.M. sz. rendelet a 
városok és községek csendjét kívánta biztosítani, 
s a hatáskört egész egyértelműen a rendőrbíró
ságnak (I., II. és I I I . fokon is, itt a belügyminisz
ter) biztosította. Az 500.000/1947. és az 581/1947. 
B.M. sz. rendeletek a helyszíni bírságolást újból 
szabályozták. E rendeletek meghatározták a bír
ságoló rendőri szervek körét, az ekként bírságol
ható ügyek fajtáit (változatlanul főleg közlekedé
si ügyekben) és a bírság összegét, most már fo
rintban (egységesen 3 Ft). 

Az 1951: 35. tvr. 1. §.-a kihágási bíróságok ha
táskörét újból szabályozta. Eszerint községekben 
és városokban a tanács-vb elnöke, illetve a rend
őrkapitány vagy az általa megbízott tiszt járt el 
első fokon, másodfokon a megyei tanács-vb elnö
ke, illetve a rendőrség középfokú hatóságainak 
vezetője bírt hatáskörrel. A rendőri szabálysérté
sek magukhoz vonták, együttes elkövetés esetén, 

elbírálásra az egyéb ügyeket is. Büntetőparancs 
kibocsátására lehetőség volt, egyébként még 
mindig ítélet vagy végzés született. A rendes jog
orvoslatok mellett az államügyész őrködött to
vábbra is az ilyen ügyek törvényessége felett, s 
indítványt tehetett a Kihágási Tanácshoz. 

A perújítás lehetősége fennmaradt. A helyszíni 
bírságolás intézménye is megerősítésre került, de 
legfeljebb 100 Ft erejéig. Az illetékességet az el
követő lakóhelye határozta meg. Az előzetes le
tartóztatás szóhasználat szerepelt még ekkor is. 
Mód volt összbüntetésbe foglalásra. A fiatalko-
rúakra nézve megszorító rendelkezések voltak. 
A 32/1955. (VI. 3.) M.T. sz. rendelet már a sza
bálysértési ügyek elintézéséről rendelkezett. Ál
talános hatáskört a tanács-vb igazgatási osztályá
nak adott, de ebből egyeseket kiemelt (közleke
dési, közrend elleni, lakásbejelentési stb.), s rend
őri hatáskörbe adta. Új momentum: lehetőség 
volt a feljelentés elutasítására, csak pénzbírság 
volt kiszabható (elzárás nem), vagy megszünte
tésre került sor. Az ügyész törvénysértés esetén 
óvással élhetett. A fiatalkorúaknál — áttétellel 
— iskolai fegyelmezés került előtérbe. E rendelet 
erősen figyelembe vette az 1953: 16. sz. tvr.-ben 
foglaltakat, mely a törvényesség érdekében és a 
könnyű visszaélések miatt megszüntette a rendőri 
kihágási bíráskodást, és a helyi tanácsok sem 
szabhattak ki elzárást. Szabadságtól való meg
fosztásra csak a rendes bíróságoknak volt joga. A 
rendőrség akár a helyszínen, akár egyéb úton 
pénzbírságot szabhatott csak ki. E rendelkezések
kel a korábbi rendőri törvénysértéseket kívánta 
a jogalkotó megelőzni. 

Az 1956: 16. sz. tvr. egyes korábbi, kisebb je
lentőségű bűntetteket szabálysértéssé minősített, 
nagy jelentőségű volt, hogy sok, tulajdon elleni 
magatartás nem terhelte a bíróságokat, de közle
kedési, a tiltott visszatérésre vonatkozó, a rend
őri felügyelet megsértését s a tiltott szerencsejá
tékra vonatkozó szabályok megszegését tartalma
zó, s közellátási magatartások szabálysértési úton 
voltak elbírálhatók. Nagyszabású kodifikálás tör
tént 1968-ban, az 1968: I. tv. és a 17/1968 (IV. 18.) 
Korm. sz. rendelet hatályba lépésével. Az 1968: I. 
tv. átfogóan szabályozta a szabálysértési eljárást 
és néhány, súlyosabb szabálysértési tényállást is 
megfogalmazott, míg a Korm. rendelet valameny-
nyi egyéb szabálysértést határozott meg. Új mo
mentumok: nem ítélet, végzés, hanem határozat 
születik az eljárás végén, de új a szabálysértési 
elévülések szabályozása, a felbujtó, a segítő meg
határozása, a figyelmeztetés, a határozat nyilvá
nos közzétételének a lehetősége, pénzbírság tár
gyalás nélkül, felügyelet, ügyészségi nagyobb 
szerep, a szabálysértési hatóság kibővülése (vám, 
tűzrendészet, közegészségügy, kereskedelmi fel
ügyelőség stb.), pénzbírságnál részletfizetés, és 
őrizetbe vétel ügyészi segédlettel: jóváhagyással. 
Rendőrségi hatáskörbe utalta a törvény a közve
szélyes munkakerülés, kéjelgés, garázdaság eny
hébb eseteit, a verekedést, a botrányos részegsé
get, a veszélyes fenyegetést, a rendőri felügyelet 
szabályainak megszegését, közlekedési ügyeket 
stb. A tv. 26 szabálysértést fogalmazott meg, míg 
a Korm. rendelet 165 §.-ban szabályozta a nem
kívánatos magatartásokat. Az 1974: 23. tvr. és az 
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50/1974. (XII. 28.) M.T. sz. rendelet néhány pon
ton módosította a szabálysértési kódexet. Új mo
mentum: a fegyelmi hatóságnak le kell tárgyalnia 
a hozzá áttett szabálysértési ügyet, az elkövető 
vagy a tanú távolmaradása esetén elővezethető, s 
a gazdasági jellegű, emellett a devizagazdálko
dást sértő szabálysértések az igényeknek megfe
lelően kerültek megfogalmazásra. 

A rendőri szabálysértési munka nagy területet 
ölel fel, s hatásos fegyver a kisebb törvénysér
tőkkel szemben. Ezért került részletesebb tagla
lásra. A többi szabálysértési hatóság tevékenysé
ge is mindjobban megfelel az igényeknek. E ható
ságok munkáját a Főügyészség koordinálja. 

Az eddig tárgyalt szervek — bírósági, ügyész
ségi, — az ügyvédi tevékenység és a kihágási 
(szabálysértési) munka az elmúlt 100 évben ösz-
szefonódott, s ha sok ízben egymás hibájára is 
mutogatva, összességében a szervek azt kívánták 
elérni, hogy nemkívánatos jelenségek ne irritál
ják a társadalmat, s akik mégis valamilyen for
mában ezt tették, azok méltó büntetésben része
sültek, ezzel némileg helyreállt a társadalom 
egyensúlya. 

XI. A TÁRSADALMI BÍRÁSKODÁS 

A társadalmi bíráskodás a laikus bíráskodás 
előtérbe helyezését jelentette, s jelentős súllyal e 
bíróságok csak rövid ideig rendelkeztek, kissé 
igazságszolgáltatási túlfutásnak, az akkori — 
1960-as — idők egyes hatósági feladatait társa
dalmi úton megoldani kívánó intézménynek lehet 
minősíteni ezt a bíráskodási formát. 

A dolgozók szocialista tudatának, erkölcsi fel
fogásának eredményeképpen már 1956 után létre
jött néhány vállalatnál ad hoc társadalmi bíróság, 
és hatóságok közreműködése nélkül igyekeztek 
ezek igazságot szolgáltatni. Erre Veszprém me
gyében is több példa volt, mindez a társadalmasí
tás jegyében. Jogszabályilag először az 1962: 24. 
sz. tvr. foglalkozott a társadalmi bíróságokkal. 
Legfőbb jellemzője az volt, hogy hatóságoktól 
mentesen működtek, s ügyész, bíró csak szükség 
esetén, jogi tanáccsal látta el ezeket a szerveket. 
Olyan gazdálkodószervnél lehetett társadalmi bí
róságot létrehozni, ahol 100 főnél több dolgozott. 
(A megyében lelkesen, többnyire törvényesen 
működött néhány ilyen bíróság, például Nitroké-
mia Vállalatnál, a Péti Nitrogénnél, a balatonfü
redi Borforgalmi, a pápai Elekthermax Vállalat
nál stb.) A cél az volt, hogy az MSZMP VII I . 
kongresszusa szellemében a dolgozók minél szé
lesebb rétegeit vonják akkor De a közügyek inté
zésébe. (Erre a korra esik a munkásőrség, az ön
kéntes rendőrség, a különböző tanácsi bizottsá
gok, népfrontbizottságok stb. felfejlesztése.) 

A társadalmi bíróságokat a SZOT irányította, 
és a szakszervezet helyi szervezete volt. 

A bíráskodásban részt vevő tagokat 2 évre vá
lasztották, lehetőleg a bírósági népi ülnökök kö
réből. Az elnököt viszont a tagok választották 
meg soraikból. A társadalmasítást azok az ügyek 
mutatják, melyeket a társadalmi bíróság elé utal
tak: az ügyész vagy a bíróság által kisebb jelen
tőségű bűnügyek, a vállalati dolgozók között fel

merülő becsületsértési, rágalmazási és könnyű 
testi sértést magába foglaló ügyek, (egyéb, nem 
belső, vállalati magánvádas ügyek az illetékes 
járásbírósághoz tartoztak továbbra is), a dolgo
zók közt felmerülő anyagi vitás ügyek 1000 Ft 
érték alatt, a munkafegyelem elleni magatartá
sok, a munkahelyen elkövetett szabálysértés, az 
iszákos dolgozó magatartása, a munkavédelmi 
szabályokat megszegő, botrányt okozó dolgozó 
ügye. A társadalmi bíróság 3 vagy 5 tagú tanács
ban tárgyalt, lehetőleg olyan bírákkal, akik a fe
lelősségre vont személyt ismerték. A tárgyalást 
lehetőleg munkaidőn kívül kellett tartani. Az 
ilyen megoldás gyakorlatban a legtöbbször nehe
zen volt kivihető. Azt a szervet értesíteni kellett, 
amely az ügyet a társadalmi bíróság elé vitte. A 
tárgyalás nyilvános volt, és a hallgatóság részé
ről is lehetett kérdéseket feltenni. Jellemző volt, 
hogy például lopás miatt 3-4 dolgozó hallgatta 
végig a tárgyalást (például herendi bánya), de az 
üzemvezető becsületsértési ügye körülbelül 200 
személyt is érdekelt (Bakony Művek). 

Társadalmi vádló és védő is volt a jogszabály
ban, de a gyakorlatba ez ritkán ment át. 

A társadalmi bíróság a tárgyalás alapján a kö
vetkező határozatokat hozhatta: 

a) figyelmeztetés vagy megrovás, 
b) nyereség vagy jutalom részarányos megvo

nása, 
c) fegyelmi ügyben javaslat az igazgatóhoz, 
d) a magánvádas ügyekben 500 Ft-ig terjedő 

pénzbírság, 
e) kártérítés, 
f) kényszerelvonó-kezelésre javaslat, 
g) a dolgozó fizetését a családja kapja közvet

lenül kézhez. 
A tárgyalás eredményeként természetesen az 

eljárás megszüntetésére is sor kerülhetett, vagy 
a bíróság mellőzhette intézkedés hozatalát, ha a 
tárgyalás önmagában is célt ért. 

Tárgyalás után a jelenlévő igazgató a javaslat
tal egyetérthetett, mód volt természetesen a szak
szervezeti bizottságokhoz vagy a járásbírósághoz 
jogorvoslatra, végül végrehajtásra került sor. 

A törvényességi felügyeletet az illetékes 
ügyész gyakorolta, ezt is leginkább társadalmi 
alapon, nemegyszer a járásbírósággal karöltve. 
(Ez leginkább a veszprémi járásban volt jel
lemző.) 

Az 1960-as években általában az illetékes 
ügyész tette át a kisebb bűnügyet a társadalmi 
bírósághoz, s ezek enyhe határozattal le is zárul
tak. (Haragot a társadalmi bírák, a munkatársak, 
vállalaton belül nem akartak, a jelenlévő ügyész 
vagy bíró viszont székhelyére nyugodtan távoz
hatott.) Vállalaton belül, belső kezdeményezésre 
ritkán került sor ilyen eljárásra, inkább a fegyel
mi hatóság járt el, gyorsabban és nagyobb szigo
rúsággal. 

Ilyen okok miatt, de főleg politikai megfonto
lásból (a társadalmasítástól még messze vagyunk, 
s hatósági ügyeket inkább hatóság bírálja el) a 
társadalmi bíráskodásnak ez a formája háttérbe 
szorult. 

Ezért az 1975: 24. sz. tvr.-rel módosításra ke
rült a társadalmi bíráskodás. Csak a lényeges 
változások: ilyen bíróság már nem volt a dolgo-
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zók létszámához kötve. A társadalmi bíróság tag
jait öt évre választotta a szakszervezet, ill. a dol
gozók közössége. Ahol nem volt állandó társadal
mi bíróság, ott egy-egy ügyben esetileg lehetett 
ilyen bíróságot választani. A társadalmi bíróság 
elnökét meg kellett hívni a vállalatvezetés vagy 
szakszervezeti vezető testületeinek olyan ülései
re, ahol a munkafegyelmet, üzemi demokráciát 
vagy a társadalmi tulajdon egyes kérdéseit tár
gyalták. (Kevés helyen került betartásra.) A tár
sadalmi bíróság hatásköre bővült, amennyiben a 
szocialista együttélés szabályainak megsértése 
ügyében kellett határozni. Anyagi vitás ügyek
ben viszont nem kellett döntenie, és a magánvá-
das ügyek sem e bíróság hatáskörébe tartoztak. 
A társadalmi bíróság csak 3 tagú tanácsban járt 
el. E bíróság a lefolytatott szükségszerű bizonyí
tás eredményeként a következő határozatokat 
hozhatta: 

a) figyelmeztetést, 
b) dorgálást, 
c) megrovást alkalmazhatott, 
d) jelzéssel kellett élni az illetékes szervhez, 
e) s az alkoholista kötelező gyógykezelését 

kezdeményezte. 
Természetesen, ha bűncselekményt vagy sza

bálysértést észlelt, ezen ügyekkel foglalkozó ha
tósághoz az ügyet át kellett tennie. Ha a fegyelmi 
vétség nagyon súlyos volt, akkor a fegyelmi ha
tósághoz volt helye áttételnek. 

Az is természetes változatlan, hogy az ügyet 
meg kellett szüntetni, ha nem volt kellő alapja. 
Fellebbezni szakszervezeti úton lehetett, határ
időn belül. 

A szakmai segítés akkor már csak szakszerve
zeti, illetve jogtanácsosi úton történt. 

A hatósági ügyek további társadalmi bírósági 
kiiktatását, s az üzemi demokrácia kifejlesztését 
foglalja magába a 2/1976. (IV. 15.) SZOT számú 
irányelv. Kollektívák, netán szocialista brigádok 
döntenek saját, s nemkívánatos ügyeikben. 

A társadalmi bíróság kijelölésénél szem előtt 
kell most tartani a fizikai, értelmiségi és admi

nisztratív arányokat, a KISZ szerepét is jelentő
ségénél fogva kell kezelni. A választás szakszer
vezeti taggyűlésen történik meg. Szocialista bri
gád saját ügyében dönthet. Az állandó társadalmi 
bírósági tag — így volt korábban is — munkajo
gi védelemben részesülhet. Hatáskörbe tartozik a 
szocialista együttélési szabályok megsértése, bot
rányokozás, segítség megtagadása, züllött élet
mód, fiatalok nem kellő segítése stb. A fegyelmi 
hatóság is a társadalmi bíróság elé terjeszthet 
ügyeket. Nagyon lényeges vá^ozás: а vállalatve
zetőség csak olyan ügyeket adhat át a társadalmi 
bíróságnak, mely nem bűnügy vagy szabálysér
tés, viszont a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíró
ság és a szabálysértési hatóság csak olyan ügyet 
adhat át, mely nem képezi bűncselekmény, illet
ve szabálysértés tárgyát. Fegyelmi ügyekben 
mérlegelésnek van helye. A meghozott határoza
tot írásba lehet foglalni, de szóban is ki lehet hir
detni. 

A társadalmi bíróság tehát az idők folyamán 
olyan szerv lett, mely a kényszer irányából a szo
cialista demokrácia irányába tolódott el. A hang
súly mindinkább a társadalmira és nem a bírás
kodásra esett. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Az érdemi anyag igyekezett a jogi szervek mű
ködését általánosan és néhány felkutatható, Veszp
rém megyei példával bemutatni. Nem kedvcsiná
lónak, nem is ez volt a cél, hanem az, hogy lát
hassa mindenki, hogy a jog, mint felépítmény, 
miként igyekezett minél hamarább reagálni arra, 
ami az országban társadalmilag, politikailag tör
tént. Jog és kötelesség megismerése nélkül egy 
állampolgár sem élhet tisztességes életet. E sze
rény és vázlatos munka ezért inkább a múltba te
kintő jogpropagandát szolgálja. Itt is érvényes az 
a megállapítás, hogy csak a múlt megismerése út
ján állhatunk a jelenben szilárd lábakon, s tekint
hetünk a jövő — várható — változásai elé. 
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FORRÁSOK 

1. A Veszprém Megyei Levéltárban feltalálható, a ta
nulmányban megjelölt és röviden leírt, a lényeget 
adó jogszabályok (1871—1982-ig). 

2. E Levéltárban fellelhető volt különböző jogszabá^ 
lyokhoz tartozó (bűnügyi, polgári, közjegyzői stb.) 

1. A Veszprémi Hírlap (a Levéltárban őrzött) bírósági 
tudósításai 1898-tól kezdődően. 

2. Kovács Kálmán: Rendes bíróság a Tanácsköztársa
ság idején. Budapest, 1962. 

3. Csizmadia Andor—Kovács Kálmán—Asztalos László: 
Rendes bíróság a Tanácsköztársaság idején című 
tankönyv. Budapest, 1978. 

4. Csaba Imre: A Tanácsköztársaság Veszprém megyé
ben. Veszprém, 1959. 

5. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. 
Veszprém, 1920. 

6. A Peidl-kormány rendeletei. Budapest, 1919. 
7. Nemes Dezső: Az ellenforradalom hatalomrajutása 

és rémuralma Magyarországon. Budapest, 1953. 
8. Pilch Jenő: A tanácsköztársasági állapotok. Buda

pest, 1982. 
9. Pölöskei Ferenc: Horthy és hatalmi rendszere. Buda

pest, 1977. 
10. Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 1962. 
11. Unger Mátyás—Szabolcs Ottó: Magyarország törté

nete. Budapest, 1976. 
12. Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. Bu

dapest, 1939. 
13. Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és népbí

róságok. Budapest, 1979. 
14. Legfőbb Ügyészség kiadványa: A szocialista ügyészi 

szervezet fejlődése a Magyar Népköztársaságban. 
Budapest, 1978. 

15. Józsa Benő: Az ügyész vallomása. Veszprémi Napló, 
1975. 

16. Tóth Vilmos: A szabálysértési őrizetről. Ügyészségi 
Értesítő, 1978. I. szám. Budapest. 

17. Tóth Vilmos: A társadalmi bíróságok eljárása. Ma
gyar Jog című folyóirat, 1965. IX. szám. Budapest. 

18. Kiss Ernő—Tóth Vilmos: A társadalmi bíróságok 
működésével kapcsolatos állásfoglalások. A veszp
rémi SZMT kiadványa, 1964. 

Die Studie behandelt die Rechtsgeschichte des Komi-
tats Veszprém im Spiegel der Tätigkeit der einzelnen 
Rechtsorgane vom letzten Drittel des vergangenen 
Jahrhunderts bis in die heutigen Tage. Die Tätigkeit 
der Rechtsorgane war in diesem Zeitraum sehr wech
selvoll, da man sich die in den verschiedenen Stufen 
des ungarischen Königreiches, der Volksrepublik, der 
Räterepublik, des Horthy-Reichsverweseramtes und 
schließlich der ab 1945 im Aufbau befindlichen volks
demokratischen Ordnung, in den Stationen des zum So-

ügyek, az ezekből fakadó példák, a megjelölt jog
szabályi és irattári hivatkozással. 

3. A megyében tevékenykedő szervektől beszerezhető 
és hivatkozott, de a Levéltárba még nem került 
ügyek. 

19. Aradi József—Tóth Vilmos: A társadalmi bírásko
dás gyakorlatáról. A veszprémi SZMT kiadványa, 
1969. 

20. Tóth Vilmos a tanulmányhoz kapcsolódó újságcik
kei: 
a) Alkohol és bűnözés. Veszprémi Napló, 1961. 
b) Ijesztget az ügyészség? Veszprémi Napló, 1961. 
c) A társadalmi bíróságokról. Magyar Rendőr, 1963. 
d) Az iszákosak megjavultak? Veszprémi Napló, 
1963. 
e) Betyárok a táborban. Veszprémi Napló, 1964. 
f) A társadalmi bíráskodás jelenlegi helyzete. Veszp
rémi Napló, 1965. 
g) Az alkoholisták kötelező gyógykezelése. Nitroké-
mia с üzemi lap, 1975 és Veszprém város időszaki 
lap, 1975. 
h) Állampolgárok és devizagazdálkodás. Veszprémi 
Napló, 1975. 
i) Nem lehet bocsánatos bűn. Peremartoni Híradó cí
mű üzemi lap, 1975. 
j) Az alkoholisták kötelező gyógykezeléséről. Pere
martoni Híradó, 1976. 
k) Az ittas vezetés következményei. Peremartoni 
Híradó, 1976. 
1) A csavargástól a közveszélyes munkakerülésig. 
Peremartoni Híradó, 1976. 
m) A kispolgári törekvések káros tünetei. Peremar
toni Híradó, 1977. 
n) Helyszíni tárgyalás helyett. Bányász Híradó, 1977. 
o) Ismeretterjesztési lehetőségek és feladatok. Szö
vetkezeti élet, 1978. 

Megjegyzés: Ahol a dolgozat szövegében tv., tvr. és r. 
megjelölések szerepelnek, ott törvényt, törvényerejű 
rendeletet s valamely miniszteri rendeletet kell érteni. 
A lektori véleményben megjelölt oldalszámok, az át
dolgozás és leírás következtében változtak. 

zialismus führenden Weges auftretenden Rechtsvor
schriften aneignen und diese anwenden mußte. Dies 
war keine leichte Aufgabe. Die rechtsanwendenden Or
gane versuchten, auf der in der Studie beschriebenen 
Art und Weise den Wünschen genüge zu tun. 

Die Studie untersucht die Zuständigkeit und den Wir
kungsbereich der Rechtsorgans (Gerichte, Staatsanwalt
schaften, Notariate, Polizeiorgane usw.) in ihrer Ent
wicklung und Veränderung. 

SZAKIRODALOM 

VILMOS TÓTH 

DIE ARBEIT, VERÄNDERUNG UND ENTWICKLUNG DER ORGANE 
DER JUSTIZ IM KOMITAT VESZPRÉM VON 1871 BIS 1982 
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JÁNOSKA PÉTER — TÖRŐ LÁSZLÓ — VARGA KÁZMÉR 

A VESZPRÉM MEGYEI MÜZEUMI IGAZGATÓSÁG 
FELSOORSI MŰTÁRGYVÉDELMI KÖZPONTJÁNAK 

FEJLESZTÉSI TERVE, 1986—2000 

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
1983 nyarán egy olyan új egységgel gyarapodott , 
amely nemcsak a megye, hanem az egész ország 
múzeumügyének történetében is kiemelkedő — 
és reméljük: példamutató is — lehet. 

Az új létesítmény a Műtárgyvédelmi Központ, 
amely a Bakonyi Múzeumtól (Veszprém) tíz kilo
méterre lévő, nagy múltú Felsöörs községben 
van. 

Ahhoz, hogy a felsőörsi műhelyek létrejötté
nek okait és szükségszerűségének tényét meg
világíthassuk, mindenekelőtt röviden át kell 
tekintenünk a Bakonyi Múzeum épületének, 
illetve a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgató
ság szervezetének történetét, fejlődését. 

A Veszprém Vármegyei Múzeumi Egylet már 
a század elején gyűjtést indított a leendő vár
megyei múzeumi épület megépítésének céljából. 
Ezzel szinte egy időben készültek el — több va
riánsban — az építészeti tervek. A grandiózus 
terv azonban már nem valósulhatott meg: az I. 
világháború vihara nemcsak a tervet, hanem az 
addig összegyűlt pénzt is elsodorta. 

A világháború után újult erővel folytatódott 
a gyűjtés a vármegye jeles régiségeit bemutató 
önálló épület megvalósításához. A megváltozott 
társadalmi-politikai és gazdasági helyzet arra 
kényszerítette a lelkes pártolókat, hogy az ere
deti terveket is átdolgoztassák. Az ujabb terv 
egy jóval kisebb alapterületű, de technikai-épí
tészeti szempontból modernebb, az európai élvo
nalhoz tartozó felfogást, ízlést és tudást tükröz. 
Az elfogadott terveket Medgyaszay István készí
tette. Módosítás történt az épület funkcióját ille
tően is. Míg az 1914 előtti terv kizárólag mú
zeumi célú volt, addig a háború után együtt 
szerepeltette a múzeumot a könyvtárral — ért
hető okokból. A kétemeletes épület földszintjén 
kapott helyet a könyvtár, míg a múzeum az első 
és második emeletet vehette birtokba. így a mú
zeum kereken 750 m2-t mondhatott magáénak, 
ahol helyet kapott a műtárgyraktár (tanulmányi 
jelleggel), a kiállítótermek és az „irodák". Áz 
1925. május 24-én felavatott múzeum akkori 
gyűjteményét közel 100 000-es nagyságrendűnek 
becsüljük — egészen pontos számadatok nem 
állanak rendelkezésünkre. Meg kell azonban 
jegyeznünk — a pontosság és a későbbi arányí-
tás helyességének kedvéért is —, hogy az 1925-
ös darabszám tartalmazta egyrészt az azóta kivált 
természettudományi anyagot is, ami az összes 
darabszám több mint egyharmadát tette ki. Fi
gyelembe véve az 1925-ben érvényes nyilvántar

tási gyakorlatot, a teljes darabszám magába fog
lalta azt a gyűjteményi egységet is, amit ma kü
lönféle adattár néven tartunk nyilván. 

A fentiek figyelembevételével nem járhatunk 
messze az igazságtól, amikor azt állítjuk, hogy a 
teljes humán gyűjteményi anyag (régészet, nép
rajz, iparművészet, képzőművészet) nem haladta 
meg az 50 000-t. 

A két világháború közötti időszak nem hozott 
látványos változásokat, fejlődést a múzeum életé
ben. 1-2 tudományos szakember (muzeológus) 
gyarapította a gyűjteményeket — nagyjából 
végig azonos feltételek között. A II . világháborút 
a múzeum aránylag szerencsésen úszta meg: 
jelentős károkat sem az épület, sem pedig a gyűj
temény пещ szenvedett. 

A felszabadulás után — az addigi vármegye 
helyett —, 1949-ben a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium vette át a múzeum fenntartási és 
irányítási feladatait. A vidéki magyar múzeumok 
életében — így a Veszprémi Bakonyi Múzeum 
életében is — az 1962-es év hozta a legnagyobb, 
legjelentősebb változást, amikor az általános 
decentralizálási irányzatok eredményeképpen a 
múzeumok a megyei tanácsok felügyeleti és fenn
tartási hatáskörébe került, és megszervezték a 
megyei múzeumi igazgatóságokat. Ez az admi
nisztrációs intézkedés soha nem látott fejlődést 
eredményezett szerte az országban — igaz, min
den megyében eltérő intenzitással és eltérő fel
tételekkel. 

1962-ben az alábbi múzeumok és kiállítóhelyek 
alkották a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgató
ságot: 

Múzeumok: 
1. Bakonyi Múzeum, Veszprém 
2. Balatoni Múzeum, Keszthely 
3. Városi Múzeum, Pápa 

Kiállítóhelyek: 
4. Batsányi-emlékkiállítás, Tapolca 
5. Falumúzeum, Tüskevár 
6. Helytörténeti Gyűjtemény, Várpalota 
7. Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred 
8. Kisfaludy Múzeum, Sümeg 
9. Reguly Antal Múzeum, Zirc 

10. Szegedy Róza Ház, Badacsony 
11. Tihanyi Múzeum, Tihany 

1961 végén, 1962 elején a Bakonyi Múzeum 
tárgyi anyagának darabszáma 107 000 volt. Eb
ből kereken 72 000 darab volt az egyedileg szám-
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ba vehető műtárgy, tehát a természettudományi 
anyag nélkül. Egyszerű kiszámítani, hogy 1925 
és 1962 közötti 37 év alatt a gyűjtemény mind
össze kb. 22 000 darabbal növekedett (ismét nem 
vettük figyelembe a természettudományi anyagot 
és a könyvtári , valamint adattári állományt). 
Százalékos megközelítéssel ez mindössze 44% -os 
gyarapodást jelent 37 év alatt; más szóval éven
te átlagosan kb. 600 tárggyal növekedett a Bako
nyi Múzeum műtárgyállománya. 

1982-re, tehát húsz év múlva a Bakonyi Mú
zeum egyedileg számba vehető műtárgyállo
mánya elérte a 150 000-es darabszámot, vagyis 
kereken 200% -kai növekedett meg. Ismét csak 
átlagos évenkénti gyarapodást számítva, 3900 
tárgyat jelent, tehát az évenkénti növekedés át
laga több mint hatszorosára nőtt. 

A gyorsuló ütemű mütárgynövekedés előfel
tétele természetszerűen az volt, hogy megfelelő 
ütemben növekedjék a muzeológusi kutatógárda, 
valamint az ásatásokra, a gyűjtemény gyarapítá
sára fordítható összeg, és nem utolsósorban a 
segédtudományos munkaerő-létszám. A fenti első 
előfeltétel az alábbiak szerint alakult 1962 és 
1982 között: 1962-ben: 3 fö muzeológus, 1982-
ben: 14 fö muzeológus dolgozott a Bakonyi Mú
zeumban, és ez közel ötszörös növekedést jelent. 
Ide kívánkozik még a restaurátorok számának 
alakulása is: 1962-ben: 1/2 fő, 1982-ben: 5 fő 
restaurátort alkalmazott a múzeum. Ha most 
az egyszerűsítés miatt figyelmen kívül is 
hagyjuk a további előfeltételek alakulását, vál
tozását, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy 
óriási fejlődés szemtanúi — és részesei — lehet
tünk mind a múzeumi kutatógárda létszámát, 
mind pedig a műtárgyállomány darabszámát ille
tően. 

A műtárgyállomány és a szakmai kutatógárda 
növekedése mellett extenzíven gyarapodott a 
VMMI intézményhálózata is. 1982 végén a követ
kező múzeumok, illetve kiállítóhelyek tartoztak 
igazgatóságunkhoz: 

Múzeumok: 
1. Bakonyi Múzeum, Veszprém 
2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, 

Zirc 
3. Helytörténeti Múzeum, Pápa 

Kiállítóhelyek: 
4. Bajcsy-Zsilinszky Emlékház, Pálköve 
5. Bakonyi Ház, Veszprém 
6. Egry József Emlékmúzeum, Badacsony 
7. Gizella-kápolna, Veszprém 
8. Falumúzeum, Tüskevár 
9. Jókai Emlékmúzeum, Balatonfüred 

10. Kisfaludy Emlékmúzeum, Sümeg 
11. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Bakonybél 
12. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Nagyvázsony 
13. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Tihany 
14. Szent György-kápolna, Veszprém 
15. Szegedy Róza-ház, Badacsony 
16. Tihanyi Múzeum, Tihany 
17. Vármúzeum, Veszprém 

A fentebb ismertetett gyors iramú fejlődés 
igen hamar jelezte az ellentmondásokat és fe

szültségeket. Az egyik legnagyobb feszültséget 
a gyorsuló ütemű zsúfoltság jelentette. A megyei 
tanács 1969—1970-ben tágasabb, önálló épületet 
adott a megyei könyvtárnak, így múzeumi célra 
vehettük igénybe az épület kiürült földszintjét. 
Az átalakítást a megyei tanács anyagi segítsé
gével végezhettük el. 

Kialakítottuk a múzeumi könyvtár helyiségét 
(addig elszórtan, irodákban volt a könyvállo
mány), megfelelő számú dolgozószoba létesült, 
míg a korábbi, I. emeleti irodák helyére került 
az adattár, valamint az iparművészeti, újkori és 
részben képzőművészeti gyűjteményi raktár. 

Az alagsorban néprajzi raktárát alakítottunk 
ki, és ide kerültek a restaurátor- és kiállítás
rendező műhelyek is, amiknek az alapterülete 
minimális és a felszereltsége igen szerény volt. 
Mindezek részletesnek tűnő felsorolását azért is 
tartjuk fontosnak, mivel 1970-ig (az épület át
alakításának befejezéséig) gyakorlati lag egyetlen 
raktárhelyiségben zsúfolódott össze a Bakonyi 
Múzeum műtárgyállománya. A nagyobb méretű 
tárgyak részben az épület padlásán voltak, rész
ben a 60-as évek második felében egyre-másra 
megnyíló skanzenek, falumúzeumok stb. kiállí
tásaiba és raktáraiba kerültek. Az 1970-ig egyet
len raktárként funkcionáló helyiség legnagyobb 
részét a régészeti gyűjtemény vehette birtokba. 

Az ismertetett raktárbővítési akciók azonban 
csak ideig-óráig oldották meg a gyorsan gyara
podó műtárgyak elhelyezésének gondjait. A 70-
es évek közepére újabb lehetőségeket kellett 
keresni a nemzeti vagyon jelentős részét meg
testesítő műtárgyállomány elhelyezésére. Ekkor 
került sor az egyik kiállítóterem raktárrá való 
átalakítására: ez újabb 60 m2-t jelentett, szintel
választással ez 120 m2-t tett ki, ahol a néprajzi 
bútoranyagot próbáltuk elhelyezni. 

A városi tanács szintén a 70-es évek közepén 
bocsátotta rendelkezésünkre a volt jezsuita temp
lomot, ahová a múzeum kőanyaga került, összes
ségében a múzeum műtárgyállományát az alábbi 
megoszlásban és helyeken raktároztuk: 
1. Régészeti gyűjtemény 
1.1. Régészeti raktár (VBM): kb. 192 n r (galéri

ával) 
1.2. Kőtár (jezsuita templom): kb. 180 n r 
1.3. Egyéb, szükség-tárolóhelyeken 
2. Néprajzi gyűjtemény 
2.1. Néprajzi raktár: VBM alagsora: 82 m2 

2.2. Bútorraktár, VBM: 60 m2 (120 m2) 
2.3. Az iparművészeti raktár (textil) 
2.4. A Bakonyi Ház hátsó szobája: kb. 25 m2 

2.5. A Bakonyi Múzeum padlásán: kb. 60 m2 

2.6. Egyéb, szükség-tárolóhelyeken 
3. Iparművészeti gyűjtemény 
3.1. Iparművészeti raktár: VBM: 52 m2 

3.2. A Tihanyi Múzeumban: kb. 50 m2 

3.3. A Bakonyi Múzeum padlásán: kb. 30 m2 

3.4. Egyéb, szükség-tárolóhelyeken 
4. Űjkori gyűjtemény 
4.1. Az iparművészeti raktárban 
4.2. A VBM padlásán: kb. 30 m2 

5. Fegyvergyűjtemény 
A régészeti raktárban (VBM) 

6. Numizmatika 
A régészeti raktárban 
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7. Képzőművészet 
7.1. A képzőművészeti „raktárban", VBM: 16 m2 

7.2. A Tihanyi Múzeumban: kb. 25 m2 

7.3. Az iparművészeti raktárban 
7.4. A múzeum helyiségeinek falain 
8. Antropológia 

A régészeti raktárban 

Mindezeket összevéve, de nem számítva az 
egyéb, ideiglenesen és szükségből raktározási 
célokra használt helyeket, a Bakonyi Múzeum 
műtárgyállománya a 70-es évek közepén kereken 
800 m - t foglalt el. 

A raktározási gondok mellett egyre inkább 
nyomasztóvá vált a Bakonyi Múzeum állandó 
kiállításának helyzete. Az állandó kiállítás nép
rajzi része 1950-ben, a régészeti része 1958-ban 
nyílt meg. Kisebb-nagyobb változtatások történ
tek időközben, de alapvetően ezt a kiállítást lát
hatta a látogató egészen a 70-es évek közepéig
végéig, így a kiállítás mind tartalmi, mind pedig 
esztétikai szempontból elavult, a bemutatott mű
tárgyak állaga is kívánnivalót hagyott maga 
után. Az állandó kiállítás 1978-ban szűnt meg 
véglegesen. 

Mindezen gondjainkat ismerve és figyelembe 
véve, a megyei tanács mind nagyobb erőfeszí
téseket tett mind a raktározási nehézségek, mind 
pedig az új állandó kiállítás felépítése céljából. 
Ez utóbbit, vagyis az új állandó kiállítás meg
rendezését feletteseink az épület teljes felújí
tásának igényével kapcsolták egybe — igen 
helyesen. A már korábban felmerült épületbőví
tési ötleteket, elképzeléseket gazdasági okok 
miatt el kellett vetni, illetve a 70-es évek végén 
már fel sem merülhettek (a padlástér beépítése, 
az épület megtoldása stb.). Megoldásként maradt 
az a terv, hogy meglévő, régebbi épület (vagy 
épületek) megvásárlása, majd átalakítása révén 
jusson a múzeum megfelelő nagyságú és a kor 
követelményeit is kielégítő raktárakhoz, helyi
ségekhez. 

A raktározási helyzet megoldása pedig elő
feltétele volt a Bakonyi Múzeum teljes felújítá
sának, és ezzel együtt az új állandó kiállítás meg
rendezésének. 

A megfelelő nagyságú épületek megszerzésé
nek kísérletei egyre-másra kudarcot vallottak — 
Veszprém város területét illetően. így került sor 
arra, hogy a Veszprémtől mindössze 10 km-re 
lévő Felsőörsön megürült téeszépületeket vásá
rolta meg a múzeum számára a megyei tanács. 
Az épületek korábban a Csopak Tája Mgtsz tulaj
donában voltak, amiket főleg gépműhelyek és 
szőlőoltvány-készítés céljaira használtak. Álla
guk, beosztásuk és egyéb, műszaki feltételeik 
azonban önmagukban nem tették lehetővé mú
zeumi célú hasznosításukat. Ezért az igazgatóság 
elkészíttette az ingatlan beépítési és hasznosí
tási tervét, amely az épületeket, utakat, köz
műveket és a zöldterületek elhelyezését határoz
ta meg. A terv figyelembe vette a meglévő épü
letek átmeneti hasznosítását is. 

A kialakult funkciót nagymértékben meg
határozta a Bakonyi Múzeum épületének re
konstrukciós terve. Ugyanis egyértelművé vált, 
hogy a veszprémi múzeum épülete a felújítás 

után nemcsak a különféle műtárgyraktárak, ha
nem az alagsorban lévő zsúfolt és elavult (és 
tegyük hozzá: egészségtelen) különféle műhelyek 
(restaurátori és kiállításrendezői) kitelepítését 
is megkívánta. 

A felsőörsi épületek hasznosítását az alábbi 
funkciók határozták meg: 

1. Műtárgyraktárak 
2. Restaurátorműhelyek és 
3. Kiállításrendező műhelyek. 
A rendelkezésre álló épületek felújításának, 

átalakításának tervezését most már a fenti hár
mas funkcióra rendelhette meg az igazgatóság. 

Az épületek felújítása, átalakítása 1983-ban 
készült el, és megkezdődött a Bakonyi Műzeum 
gyűjteményeinek, valamint a különböző műhe
lyek, laboratóriumok átköltöztetése, feltöltése. 
Ma már mindenki előtt ismert — aki érintett a 
múzeumi igazgatóság, a múzeum sorsának alakí
tásában —, hogy a jelenlegi állapotban annak 
fejlesztése nem állhat meg. Hiszen a több mint 
egyhektaros terület olyan további fejlesztési 
lehetőségeket rejt magában, ami a közeli (és 
távolabbi) jövőt illetően is bizakodással tölthet 
el bennünket. 

Ez annál is inkább fontos szempont, mivel a 
jelenleg funkcióba állított épületek egy jó része 
máris bővítésre szorul. Legfőként és legelsősor
ban igaz ez a műtárgyraktárra , hiszen a jelenleg 
adott, egyetlen helyiségből álló műtárgyraktárba 
voltunk kénytelenek bezsúfolni műtárgyaink 
jelentős részét. A raktár alapterülete kereken 
280 m2. Itt utalunk vissza korábbi számításainkra, 
nevezetesen arra, hogy az 1970-es évek végén a 
műtárgyállományunk kereken 800 m2-nyi terüle
tet foglalt el! Az összehasonlítás még akkor is 
szembeszökő, ha mindenki számára világos, hogy 
a műtárgyak egy része már fizikailag sem kerül
hetett be ebbe a raktárba. Vagyis az alapterület
különbség 520 m2. Ezt nem enyhítette számot
tevően az új raktár és a régiek belmagasságának 
különbsége sem. 

És most érkeztünk el mondandónk második, a 
jövőt felvázoló szakaszához. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a fel
sőörsi műtárgyvédelmi központ jövőbeli funk
cióit végül is a múzeumi infrastrukturális felada
tok határozzák meg. Vegyük ezeket sorra: 
1. Műtárgyraktározási feladatok 
1.1. Anyagfaj tánkénti műtárgyraktárak 
1.2. Átmeneti raktárak 
1.3. Kutató-feldolgozó szobák 
1.4. Számítógépes nyilvántartó egység 
2. Konzerválási-restaurálási feladatok 
2.1. Restaurátor műhelyek: fém, fa, bútor, kerá

mia—üveg, papír—bőr, textil. 
2.2. Kerámiaválogató terem 
2.3. Gázosítóberendezések (gázkamrák) 
2.4. Áztató kádrendszer 
2.5. Kutató-, archeometriai laboratórium 
3. Kiállítások tervezése, kivitelezése 
3.1. Grafikai műhelyek (műtermek) 
3.2. Kiállításrendező műhelyek: gépműhely, fa

megmunkáló műhelyek, fémmegmunkáló .mű
hely, szerelőműhely. 

3.3. Installációs raktárak 
4. Ingatlan-karbantartás: tmk-műhely 
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5. Egyéb funkciók 
5.1. Reprográfiai műhelyek 
5.2. Különféle raktárak: anyagraktárak, vegyszer

raktárak, kéziraktárak, garázsok stb. 
6. Tudományos-közművelődési egység 
6.1. Tudományos feladatok 
6.2. Közművelődési feladatok 
7. Gazdasági-adminisztrációs részleg, szociális 

létesítmények 

Ha most már konkrétan és részletesebben át
gondoljuk a fenti, vázlatosan ismertetett felada
tokat, illetve az e feladatokat ellátó komplex 
múzeumi infrastrukturális központot, akkor nyil
vánvalóvá válik, hogy — ismerve a megye je
lenlegi és várható gazdasági lehetőségeit — meg
valósítása csak hosszú távon képzelhető el. Vé
leményünk szerint az ezredfordulóra kialakít
ható a fent ismertetett szinten és állapotban. 

1. Ha a műtárgyak raktározási feladatait, il
letve módszereit és kívánalmait tekintjük át, 
akkor a jelenlegi ismereteink szerint minden
képpen anyagfajtánként kell megterveznünk-
felépítenünk a műtárgyakat befogadó raktára
kat. Ezt egyértelműen a műtárgyak állagvé
delme indokolja. Ugyanis a különböző anya
gok más-más mikroklímát igényelnek: hőmér
séklet, relatív páratartalom — hogy csak a leg
fontosabbakat említsük. így csak abban az eset
ben biztosíthatjuk a műtárgyak állagvédelmé
nek leghatásosabb módját, ha külön-külön sza
bályozott mikroklímát biztosítunk számukra. Ez 
az elv már számos országban gyakorlattá vált; 
a kezdeti lépéseket már hazánkban is megtett 
néhány múzeum. Ezért ebben a távlati tervünk
ben a következő műtárgyraktárakat javasoljuk 
megépíteni: 

1. 1. Bútor, illetve fából készült tárgyak rak
tára (néprajz, újkor, iparművészet, ipartörténet 
stb.). Számítván a múzeum még szükségraktárai
ban lévő tárgyaira, valamint a 2000-ig tartó 
gyűjteménygyarapodás légtérszükségletére, szá
mításaink szerint kb. 300 m2 alapterületű raktár 
szükséges. A raktárban ajánlott relatív páratarta
lom: 50-65% . 

Az egyéb szerves anyagokból készült műtár
gyak tulajdonképpen hasonló mikroklímát kí
vánnak meg, pusztán gyakorlati okokból (eltérő 
raktározási kívánalmak) több kisebb légtérben 
helyezzük el a textilt és a bőrt, illetve a fest
ményt és grafikát. A textil- és bőr- (csont-, 
szaru-) tárgyak raktárának alapterülete kereken 
100 m2-ben határozható meg, míg a festmény— 
grafika tárolására 140-160 m2 látszik elégséges
nek. A raktárban a kívánatos relatív páratar
talom: 50-65% . 

A szervetlen anyagokból készült műtárgya
kat — ismét csak gyakorlati raktározási okok 
miatt — több légtérben (önálló helyiségben) cél
szerű elhelyezni. így egy helyen tárolnánk a 
kerámia- és üvegtárgyakat (iparművészet, ú j 
kor, néprajz). Számításaink szerint 2000-ig egy 
kb. 100 m2-es raktárhelyiség elégítené ki az igé
nyeket. Nagyjából ugyanekkora területet kell 
biztosítanunk a szobroknak (fém-, kő-, üveg-, 
kerámia-). 

Ismét más helyiséget biztosítunk a kézifegy

vereknek, a különleges biztonsági okok miatt is, 
amelynek alapterülete 50 m2. 

Valamivel kisebb, mintegy 30 m2-nyi területű 
helyiség látszik elegendőnek a numizmatikai 
gyűjtemény tárolására. 

A csupán fémből készült műtárgyak száma 
aránylag nem sok, a gyarapodás üteme sem lát
szik jelentősen gyorsulni, így a fémraktár alap
területe csak 80-100 m2-nyi. 

A műtárgyakat azonban nem lehet mindig 
anyagfajtánként osztályozni, hiszen jó részük 
többféle anyagból áll. Éppen ezért a fenti szisz
témát két esetben is meg kell bontanunk. Elő
ször a több anyagfajtából összeállított tárgyak 
esetében. Ezért tervezünk egy ,, végy es" rak
tárt (raktárhelyiséget) üzemeltetni, függetlenül 
attól, hogy melyik, múzeumban művelt tudo
mányághoz köthető. Raktárigénye a számítások 
szerint 120-150 m2. 

Nem érintettük még az egyik legfontosabb és 
legnagyobb gyűjteményi egységet, a régészetet. 
Mint az mindenki számára ismeretes, a muzeális 
közgyűjtemények ügyrendi szabályzata kimond
ja, hogy a leletegyütteseket a lehetőség szerint 
egységben kell tartani a raktárakban (44. §. 5. 
bekezdés). Ezért a tervünkben egy teljesen ön
álló, egységes régészeti raktárt szerepeltetünk, 
kb. 300 m2-nyi alapterülettel. 

Ismét csak különálló raktárban helyezzük el 
a kőanyagot is (régészet, művészettörténet, nép
rajz, űjkor), elsősorban a tárgyak nagysága, va
lamint súlyuk miatt. A kőanyagraktár alapterü
lete 360-400 m2. 

A szervetlen anyagok raktározására szolgáló 
helyiségek ajánlott relatív páratartalma: 45% -nál 
alacsonyabb. 

Tulajdonképpen elérkeztünk a műtárgyraktá
rak részletes ismertetésének végére. Az eddig 
számított minimális alapterület: 1380 m2, míg a 
maximális: 1760 m2. 

A Bakonyi Múzeum gyűjteményeinek gyara
podásáról a fentebb ismertetett adatok alapján 
azt állapítottuk meg, hogy 1962 és 1982 között 
átlagban 3900 darabbal nőtt a gyűjtemény. Ha 
most figyelembe vesszük egyrészt az intenzív, 
belső feldolgozó munkára serkentő szakmai jel
legű felhívásokat és ajánlásokat, valamint az ob
jektív megyei adottságokat, amelyek a műtár
gyak gyarapításának növekvő tendenciáját erő
sítik, akkor elfogadhatónak látszik azt feltételez
ni, hogy a két tendencia vektoraként a várha
tó évi műtárgygyarapodás 4-5000 között fog mo
zogni az ezredfordulóig. Ez pedig azt jelenti, 
hogy 1986 és 2000 között a meglévő, egyedileg 
számba vehető műtárgyak száma 60-75 000 da
rabbal nő meg. Ez pedig — a jelenlegi műtár
gyak számához viszonyítva — 40-50% -os gya
rapodást jelent. 

Hadd emlékeztessünk ismét egy fenti adatra, 
amikor az 1970-es évek közepén meglévő mű
tárgyak raktározási alapterületét kb. 800 m2-ben 
állapítottuk meg. Ez a szám a jelenleg 900 m2 

(a külső, ideiglenes szükségraktárak növekedtek, 
ill. szaporodtak), tehát az ezredfordulóra a je
lenlegi raktározási célra használt alapterület kb. 
60-100% -kai nő meg. 

1. 2. A múzeumi törvény, illetve az ügyrendi 
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szabályzat értelmében a raktárak mellett — a 
leltározatlan és kezeletlen tárgyak számára — át
meneti raktárát kell létesíteni (44. §. 3., ill. 6. 
bekezd.). 

A felsőörsi leendő (és meglévő) raktárak mel
lé szervesen kapcsolódó átmeneti raktárakat kell 
építenünk. Kialakítására két megoldás látszik 
kivitelezhetőnek: 

1. Egyetlen, nagy alapterületű, nagy befogadó
képességű raktár, vagy 

2. minden anyagfajtához (raktárhoz) külön-
külön építendő. 

Az 1. pontban ismertetett módszer olcsóbb
nak tűnik, de hátránya, hogy ebben az esetben 
egyetlen légtérbe (mikroklímába) kerül a fest
mény, a kő, a fa stb., ami az állagvédelmi 
szempontoknak nem felel meg. A 2-es számú 
megoldás esetleg drágább, ám de a biztonságo
sabb állagvédelem szempontjából, az esetleges 
fertőzéstől való védelem miatt jóval „kifize
tődőbb". 

Az átmeneti raktárak (ha a 2-es számú variá
ciónál maradunk) alapterületét mindenkor az 
adott anyagfajta határozza meg, ugyanis nyilván
való, hogy a bútor—fa raktár mellé nagyobb 
szükségeltetik, mint mondjuk, a textilraktár mel
lé, így az átmeneti raktárak alapterülete 18-60 m2 

között váltakozik. 
1. 3. Ugyancsak szigorúan szabályozott a mú

zeumi raktárakban őrzött műtárgyak kutatási 
rendje. Eszerint ,,a tárgyak tanulmányozására a 
raktáron kívül kell külön helyiséget biztosítani" 
(45. §. 5. bek.). Ezért minden épületben (raktár
épületben) legalább egy kutatószobát kell ter
veznünk. Alapterülete megegyezik egy nagyobb 
irodai szobáéval: 20-25 m . 

1. 4. Itt tervezzük a múzeumi számítógépes 
nyilvántartás kiépítését is, amit célszerű sze
mélyi számítógéppel megoldani. A nyilvántar
tás segítségével minőségileg magasabb szintű va
gyonbiztonságot is elérhetünk — nem számítva 
a tudományos feldolgozás meggyorsítását. 

2. Az előzőekben felsorolt múzeumi gyűjte
mény mennyisége egyértelművé teszi, hogy an
nak kezelése, tudományos feldolgozásra, kiállí
tásra való előkészítése nem kis feladatot ró a 
restaurátor szakemberekre. A restaurálás fejlesz
tésének megértéséhez tekintsük át múzeumunk 
restaurálási-konzerválási tevékenységének rövid 
történetét. 

A vidéki múzeumok megalakulása, létrehozása 
után a századfordulón, majd a 10-es, 20-as évek
ben a műtárgyak kezelésére általában 1—1 olyan 
munkaerőt alkalmaztak, ak ik a múzeumszolgai 
feladatok ellátása mellett letisztogatták a tárgya
kat, jobb esetben összeragasztották a cserepe
ket. Ez a helyzet évtizedeken keresztül válto
zatlan volt, gyakorlati lag csak a tanácsosítás 
hozott ebben is döntő változásokat. A Múzeumi 
Restaurátor és Módszertani Központ 1974. évi 
közleményei szerint még 1960-ban is csak 1—1 
restaurátor dolgozott minden nagyobb múzeum
ban, ritkán 2, esetleg 3 fő. Veszprémben is ha
sonló volt a helyzet. 1974-ben ez a szám átla
gosan 2, 3, 4 főre emelkedett, de a Bakonyi 
Múzeumnál már 5 fő foglalkozott restaurálás
sal. A VMMI-nél tehát mindössze t ízegynéhány 

éve folyik intenzívebb restaurálási munka. A 
gyűjtemény nagyságát figyelembe véve, vala
mint a megnövekedett ütemű gyarapodást, kide
rül, hogy még az ilyen nagyarányú és inten
zitású fejlődés sem biztositotta-biztosíthatta a 
restaurálás-konzerválás naprakészségét. Ez a 
megállapítás országos viszonylatban is valós 
helyzetet tükröz. 

Az 1983. évi felsőörsi kiköltözésig — mint 
említettük — a restaurátorműhelyek a Bakonyi 
Múzeum alagsorában voltak. A helyiségek al
kalmatlansága ellenére — többszöri átépítés
sel — olyan műhelyek jöttek létre, amelyek 
ideiglenes működési engedéllyel üzemelhettek. A 
helyszűke és a szellőztetési gondok miatt na
gyobb méretű tárgyat egyáltalán nem lehetett 
kezelni. A zsúfoltság már a létszámbővítést is 
megakadályozta. 

A felsőörsi műhelyek nemcsak méreteikben 
növekedtek a korábbi helyiségekhez képest. A 
beépített berendezések sokat lendítettek a mun
kán. Mind az 5 laboratóriumban működik elszí
vófülke, és a helyiségek szellőztetésére is több 
lehetőség van. 

Az új műhelyek-laboratóriumok berendezé
se után a restaurálási-konzerválási munka minő
sége is javult, bizonyos esetekben a teljesítmény 
is növekedett . Különösen a megtisztított tár
gyak száma növekedett , elsősorban azzal, hogy a 
balácaí ásatás cserepeinek mosása a téli hóna
pokban is folytatódott az erre a célra rendsze
resített kis alapterületű mosóhelyiségben. 

A kétségtelenül jelentős fejlődés ellenére ez 
a fejlesztési terv részletesen tartalmazza a kor
szerűsítés szempontjait, és figyelembe veszi a 
technikai-tudományos fejlődést is. A mostani ál
lapot a munka folyamatosságát biztosítja, de a 
fejlesztés figyelembe veszi a hatékonyabb, in
tenzívebb műtárgyvédelmi szempontokat. 

2. 1. Mint azt a fentiekben kifejtettük, a kon-
zerválási-restaurálási feladataink magasabb szin
tű ellátásához a jelenlegi műhelyeink alapte
rületét és technikai-műszaki felszereltségét bő
víteni kell. 

A jelenleg funkcionáló műhelyek nagyobb ré
szének alapterülete és alaprajzi elrendezése 
máris kevésnek, illetve javítandónak bizonyul. 
Az 5 restaurátormühely összalapterülete 117 m2, 
míg a restaurátorok száma 7 fő. Az egy főre 
jutó alapterület kereken 6 m2, ami ugyan nem 
kevés, de ha végiggondoljuk az egyes munka
folyamatokat, máris megváltozik az arány. 

Évek óta a legnagyobb mennyiségű és munka-
igényű tárgycsoport — a kerámián kívül — a 
fémek és a fémmel kombinált tárgyak. Ezen be
lül is különbséget kell tennünk a régészeti fémek 
és az egyéb (újkori, néprajzi stb.) tárgyak kö
zött. A földből előkerült tárgyak kezelése több 
időt és jól felszerelt laboratóriumot igényel, míg 
az egyéb műtárgyak nagyobb helyet kívánnak 
meg. 

A fémtárgyak savas pácolása vagy elektro
kémiai tisztítása során olyan, egészségre ártal
mas és tűzveszélyes gázok keletkeznek, ame
lyek elszívása igen fontos. A laboratóriumi el
szívófülkékben csak kisebb tárgyak konzerválá
sát lehet megoldani, ezért indokolt egy olyan 
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helyiség kialakítása, ahol a savas tisztitókádakat, 
illetve az elektrolizáló- és fűthető, kloridmen
tesítő kádakat helyezhetjük el a nagyobb mé
retű fémtárgyak kezeléséhez (lásd még a 2. 4. 
pontot). 

Mivel már a legközelebbi jövőben legalább 
2-re szándékozunk növelni a fémrestaurátor
létszámot, a jelenlegi 26 m2-es laboratóriumot 
mindenképpen bővítenünk kell. 

Egyáltalán nincs megfelelő helyiség a bútor- és 
farestauráláshoz, elsősorban az épület és a helyi
ség adottságából eredően. Még szűkösebben dol
goznak a kerámiarestaurátorok: a 25 m2-es helyi
ségben télen 4 fö zsúfolódik össze. 

Igen szűkösnek tartjuk a jelenlegi textilres
tauráló műhelyt is (18 m2), hiszen nagyobb tár
gyak kezelésére egyáltalán nincs mód (textilmo
só kád, textilfeszítő rámák stb. nem férnek el). 
Fejlesztési tervünkben egy pormentes, minden 
munkafolyamatra alkalmas, tágas műhely létre
hozását szerepeltetjük. 

Az egyetlen megfelelő nagyságú műhelynek a 
papír- és börrestauráló műhelyt tartjuk; és az 
ideiglenesen itt folyó egyéb munkák és egyéb 
funkciók jövőbeli kitelepítése után alkalmassá 
válik a munkafolyamatok gyorsítását elősegítő 
technológiák bevezetésére is. 

2. 2. Az alapvető restaurátorműhelyek mel
lett célszerű és szükséges egy nagyobb alapte
rületű kerámiaválogató helyiséget kialakítanunk. 
Ezt a szükségszerűséget meghatározza az a két 
nagy volumenű és hosszú távú ásatási program, 
amely egyrészt Balácán (római kori villagazda
ság), másrészt a Veszprémi Várban folyik. Mind
két ásatás során nagy mennyiségű kerámiaanyag 
kerül elő, amelynek tisztítása, válogatása nagy 
területet igényel. A meglevő 25 m2-es restaurá
torműhelyben ez megoldhatatlan. A kerámia-
válogató és -mosó 80-100 m2 alapterületet kí
ván meg. A helyiség mérete azt is lehetővé te
szi, hogy a nagyobb méretű fa-, fém- vagy kő-
tárgy tisztítását, kezelését is itt végezhessék el 
a restaurátorok. 

2. 3. A múzeumba kerülő tárgyak egy jelentős 
része azonnali fertőtlenítést igényel — függet
lenül a végleges kezeléstől. Ezért hosszú távú 
fejlesztési terveink egyik dédelgetett terve egy 
fertőtlenítő-gázosító berendezés felállítása. A gá-
zosítókamrák alkalmazása az anyagkártevö ízelt
lábúak, baktériumok és penészgombák elleni vé
dekezés leggazdaságosabb, leghatékonyabb és 
legbiztonságosabb módja. Minimálisan kétféle 
nagyságú (hasznos űrtartalmú) gázosítókamrát 
célszerű létrehozni: egy kisebbet: 0,5-0,8 m3 és egy 
nagyobbat: 6-10 m3. 

Nem nehéz belátnunk, hogy, különösen a na
gyobb térfogatú kamrában, egyszerre igen sok 
műtárgyat kezelhetünk igen kevés emberi ener
gia- és időráfordítással, így a módszer hihetetle
nül gyors és gazdaságos. 

2. 4. Ugyancsak az állagvédelmi-restaurálási 
munka szerves részét képezi az áztatókádrend-
szer létesítése, amely „berendezés" a nagyobb 
méretű fatárgyak kezelését szolgálja. A hossza
dalmas, nehézkes és alacsony hatásfokú ecsete
lés vagy permetezés helyett nagyméretű ká
dakban, vályúkban vegyszeres áztatással gyor

síthatjuk meg és tehetjük hatékonnyá a tárgyak 
kezelését. További előnye, hogy munkaerőt csak 
a tárgyak ki-, illetve behelyezésekor köt le, te
hát munkaerő-megtakarí tást is eredményez. 

2. 5. A restaurálás korszerűsítésének egyik 
fő célkitűzése az anyagvizsgálatok hathatósabb 
bevezetése. Restaurátorcsoportunk eddig is ko
moly erőfeszítéseket tett a gyors, informatív jel
legű anyagvizsgálatok bevezetésére. Ezek a vizs
gálatok nemcsak a restaurálás folyamatát segí
tik, hanem olyan adatokat is szolgáltatnak, ame
lyek a muzeológusok ismereteit is bővítik. Az 
archeometriai vizsgálatokra alkalmas laborató
rium létrehozása, a megfelelő szakemberek (ve
gyész, biológus, fizikus) alkalmazása, a szüksé
ges műszerek beállítása olyan példát szolgáltat
na, amelynek jelentősége országosan is kiemel
kedő lenne. 

Mindezeket figyelembe véve, a technikai-mű
szaki felszereltség növelésével párhuzamosan az 
ezredfordulóra kb. a duplájára növeljük a res
taurátorműhelyek-laboratóriumok alapterületét 
— számolva a személyi fejlesztésekkel is. 

3. A kiállításrendező részleg 
A múzeumi kiállítások rendezése egyre ne

hezebb feladatokat ró intézményünkre. Nemcsak 
a hazai, hanem a nemzetközi tapasztalatok is 
azt a tendenciát bizonyítják, hogy a különféle 
múzeumi-közművelődési tevékenységek a jövő
ben is erősödnek. Ennek pedig alapvető kifeje
zési formája a kiállítás. 

3. 1. A jelenlegi egyetlen felsöörsi grafikus
műhely máris szűknek bizonyul, nemcsak a mun
kák sokasodása, hanem az ott dolgozók létszá
ma miatt is. A 30 m2-es helyiségben 4 grafikus 
dolgozik. Az egy főre jutó 7,5 m a minimálisnál 
is kevesebb, hiszen a nagyméretű tablók, raj
zok, feliratok készítése így szinte megoldhatat
lan. A fejlesztés során további két, legalább 
ekkora alapterületű műhelyt kell kialakítanunk 
— különösen akkor, ha figyelembe vesszük, 
hogy nemcsak a kiállításokhoz, hanem a tudomá
nyos feldolgozáshoz szükséges, növekvő mennyi
ségű grafikai munkákat is itt kell elvégezni: 
ásatási dokumentációk, tárgy rajzok, kiadványok, 
plakátok stb. tervezése-kivitelezése. 

3. 2. Már jelenleg is feszítő gondokat okoz a 
kiállításrendező műhelyek — igaz, ideiglenesnek 
szánt — szűkös volta. A mostani 2 helyiségből 
álló „műhelyegyüttes" (gépműhely: 31 m2; sze
relőműhely: 56 m2) területén készülnek a kiállí
tások, a fa- és a fémnagyoló munkáktól egészen 
a festésig, kasírozásig. 

Távlati elképzeléseink szerint a jelenlegi 4 
kiállításrendezői állást fokozatosan szeretnénk 
megduplázni. így a műhelyeket is célszerű lesz 
különválasztani: asztalosműhelyek: gépműhely, 
illetve a kézi munkák műhelye. Az ezektől sze
parált kiállítási szerelőműhelyek (2 db), valamint 
— ugyancsak külön helyiségben — a fémmeg
munkáló műhely. 

A műhelyek technikai-műszaki felszereltsége 
magas szintet követel meg. 

3. 3. Az elkészített-legyártott és felhasznált 
installáció mindig komoly anyagi értéket képvi
sel, tehát különös gondot kell arra is fordíta
nunk, hogy minél többször felhasználható legyen. 
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Ennek egyik legfontosabb előfeltétele az, hogy a 
lebontott kiállítások installációit megfelelő mó
don és körülmények között tudjuk tárolni. Eh
hez pedig elengedhetetlenek az installációs rak
tárak. Kevés, sőt mondhatni, egyetlen olyan 
magyar múzeum sincs, ahol ezt az el nem ha
nyagolható problémát megnyugtató módon meg 
tudták oldani. Igaz, a nagyméretű installációs 
egységek, darabok egyben tartása, szakszerű tá
rolása nagy teret igényel, de mindenképpen meg
térülő beruházás a tárolótér kialakítása. 

Ezért a kiállításrendező műhelyek mellett — 
azzal szoros egységben — nagyméretű, speciális 
installációs raktárakat kell létesítenünk, amely
nek alapterületét 120-150 m2-re tervezzük. 

Emellett nem szabad elfeledkeznünk a kiállí
tások készítéséhez szükséges nyersanyagok rak
táráról sem: faanyagraktár, üvegraktár stb. Eze
ket természetesen a gépműhelyek mellé célszerű 
telepíteni. 

4. A VMMI gondozásában 1984 végén 20 épü
let volt, ezek döntő többsége régi vagy éppen 
műemléki, műemlékjellegű épület. A megalakí
tandó 4 fős ingatlan-karbantartó birgád az egész 
múzeumi hálózat kisebb karbantartási feladatait 
el tudja majd látni. 

5. 1. Természetesnek és logikusnak véljük, 
hogy a műtárgyak, a restaurátor- és kiálítás-
rendező műhelyek közvetlen közelébe telepítsük 
a reprográfiai műhelyeket is. Gondolunk itt első
sorban a fotóműhelyre és -laboratóriumra, a 
fénymásoló-berendezésre, a sokszorosítógépre és 
a szedő-író gépre (Composer), amely gépek és 
eszközök nemcsak a kimondottan tudományos 
kutatás—feldolgozás, hanem a restaurálási és ki
állításrendezési feladatok ellátásának is növek
vő igényét vannak hivatva kielégíteni. 

5. 2. Az egész múzeumi központ tervezése, 
kialakítása során nem szabad elfeledkeznünk a 
különféle, további kisegítő létesítményekről. 
I lyenek mindenekelőtt a különböző anyag-, 
vegyszer-, és kéziraktárak, de ide kell sorolnunk 
a garázsokat is. E raktározóhelyiségek fontossá
gát mi sem bizonyítja jóban, mint az, hogy je- ; 
lenleg egyetlen olyan múzeumi épületünk sincs, 
ahol a különféle anyagokat tárolni tudnánk. 
Hiánya igen sok és megoldatlan gondot okozott 
a Bakonyi Múzeum felújítása során is. 

Ennél a kategóriánál vesszük figyelembe a tü
zelőanyag-raktárakat is. 

6. A tudományos-közművelődési jellegű rész
leg — elképzeléseink szerint — szoros kapcso
latban áll a központ jövőbeli fokozatos szakmai 
fejlesztésével, a központi funkciójának bővíté
sével. 

6. 1. A múzeumi területen folyó tudományos 
kutatás egyrészt a műtárgyakhoz, másrészt a 
könyvtárhoz kapcsolódik. A felsőörsi műtárgy
raktárak és a hozzájuk kapcsolódó kutató-fel
dolgozó szobák máris megadják a tudományos 
kutatás egyik elemét és feltételét. Ugyancsak 
adott a már fentebb említett műtárgy-nyilván
tartási számítógépes program és lehetőség is, 
amit további programokkal a tudományos ku

tatás céljaira is fel lehet használni. így mind a 
tudományos kutatás, mind pedig a napi munká
hoz elengedhetetlen a szakkönyvtár létrehozása 
is. A speciális könyvtár mindenekelőtt a res
taurálással és a kiállításrendezéssel kapcsolatos 
munkákat, folyóiratokat gyűjti. 

6. 2. A központ közművelődési funkcióinak 
további bővülését jelenti az a félig szabad térén 
bemutatandó kiállítás, amelynek — egyelőre — 
két részét tervezzük: 1. A környéken bányászott 
permi vörös homokkőből készült tárgyak be
mutatója (az ókortól napjainkig), míg 2. a Ba
laton-felvidék szőlőpréstípusait tárja a látogatók 
elé. 

7. Végül, de nem utolsósorban a fenti, nem 
kevés funkció ellátásához szükséges gazdasági
adminisztrációs egységet, részleget is létre kell 
hoznunk. Ez vonatkozik nemcsak a személyi fej
lesztésre, hanem a tárgyi feltételek megteremté
sére is. Ez utóbbihoz számítjuk a megfelelő szá
mú irodát, és a kommunikációs rendszert is 
(telefon, telex). 

A felsőörsi műtárgyvédelmi központ sokoldalú 
tevékenysége, a folyamatosan növekvő létszám 
megköveteli a szociális létesítmények tervezé
sét is: megfelelő számú fürdőszoba-vécé, öltöző
helyiségek, étkezőhelyiség melegítőkonyhával, 
valamint pihenőszobák. 

A fenti, néhol csak vázlatosan ismertetett ter
vek talán túlzónak látszanak, amelyek eltávolod
tak a reális lehetőségeinktől. A központ fejlesz
tése azonban magában rejti annak is a lehetősé
gét, hogy bevételhez juttassa a múzeumi szer
vezetet. Mindenekelőtt bevételi forráslehetőség
ként tartjuk számon a gázfertőtlenítő kamrákat, 
amik kiépítésük, a megfelelő személyzet és 
egyéb (szállító, raktározó) feltételek biztosítá
sa után a Dunántúl összes közgyűjteményét ké
pes lesz ellátni és kiszolgálni — a megyeieken 
túl. 

Ugyancsak bevételi lehetőségekhez juthatunk 
a reprográfiai egység beindulása-beindítása ré
vén is: a szedő-író géppel, másológéppel stb. 
végzett bérmunka komoly jövedelmet eredmé
nyezhet. Távolabbi terveink között szerepel még 
néhány fajta műtárgymásolási munka beindítása, 
ami egyértelműen bevételcentrikus. 

Tudjuk, hogy önellátóvá ez az intézménytí
pus sem válhat, de ügyes és okos menedzselés
sel komoly bevételhez juttathatja a VMMI-t. 

A múzeumi központ teljes kiépítése 2000-re 
várható: tehát a jelenlegi elképzelések megvaló
sítása 15 évet vesz igénybe, ami egy közepes
nél valamivel erőteljesebb fejlesztést tételez fel. 
A konkrét tervek kidolgozása rövidebb idősza
kokra — ötéves tervciklusokra — készül, ami 
biztosítja-biztosíthatja — a gyorsuló változások 
ellenére is — a megalapozottságot és az előre
látás biztonságát. 

Hisszük, hogy a fentebb vázolt elképzeléseink 
nyomán kialakuló múzeumi infrastrukturális köz
pont (műtárgyvédelmi központ) nemcsak Veszp
rém megyének, hanem az egész magyar múzeum
ügynek is kiemelkedő, példamutató intézménye, 
intézménytípusa lesz. 
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1. számú melléklet: 

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK 

ezer Ft-ban 
AGROBER-iro daliáz 4 000 
A porta épület megvalósult 
В épület: 880 m2 10 560 
С épület: meglévő 
D épület: 576 m2 6 912 
E épület: 576 m2 6 912 
F épület: 288 m2 3 456 
G épület: 184 m2 2 208 
H épület: 184m 2 2 208 
I épület: 94 m2 1 128 
Kazánházbővítés: 80 ni2 960 
Távfűtés: 4 000 
Széntároló: 1 000 
Ut- és térburkolatok: 6 000 
Tereprendezés, zöldterület 2 000 
Vízellátás: 300 
Csapadékvíz-csatorna: 1 800 
Szennyvízcsato ma: 1 500 
Elektromos elk tás: 2 500 
Vagyonvédelen i: 3 000 
Tűzvédelem: l 500 
Epületek béren dezése: 4 000 
Gépesítés: 5 400 
Tervezés: 3 720 

Összesen : 75 064 

2. számú melléklet: 

FEJLESZTÉSIALAP-SZÜKSÉGLET, MŰSZAKI-GAZDASÁGI ÉVES BONTÁSA 

1986 1987 1988 1989 1990 
1986 -
1990 1991 1992 1993 

1991 — 
1993 

Építés 10 000 8 000 8 000 8 000 8 000 42 000 6 264 8 000 4 000 18 264 

Belf. 
gép-

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 700 700 - 1400 

Egyéb 800 800 1 800 800 800 5 000 1 800 800 1 800 4 400 

Ossz. : 10 800 9 800 10 800 9 800 9 800 51 000 8 764 9 500 5 800 24 064 
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3. számú melléklet: 

LÉTSZÁMTERV 

1986 1987 1988 1989 1990 1986-1990 

Restaurátor 2 1 - 1 1 5 

Kiállítás rendező 2 - 1 1 1 5 

Raktárkezelő 1 1 - - 2 4 

Gazdaságis - 1 - - 1 2 

Takarító 1 - 1 - 1 3 

Egyéb - - - 1 1 2 

Összesen 6 3 2 3 7 21 

4. számú melléklet: 

LÉTSZÁMTERV 

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995 

Restaurátor - - - 1 1 2 

Kiállításrendező - 1 - - 1 2 

Raktárkezelő 1 - 1 - - 2 

Gazdaságis - - 1 - 1 2 

Takarító - 1 - 1 - 2 

Egyéb 2 - 2 - 1 5 

Összesen 3 2 4 2 4 15 : 
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5. számú melléklet: 

A RESTEURÁLÁS SZÁMSZERŰ ADATAI 

Tisztítás Konzerválás Restaurálás 

1972 25 909 2 516 490 

1975 6 276 4 210 274 

1978 4 679 463 29 

1979 19 224 1 183 321 

1980 56 733 867 362 

1982 35 009 1 126 3 631 

1983 65 776 390 753 

1984 69 762 3 806 355 

PÉTER JÁNOSKA — LÁSZLÓ TÖRŐ — KÁZMÉR VARGA 

DER ENTWICKLUNGSPLAN DES FELSÖÖRSER WERKSTATT -
UND MAGAZINSZENTRUMS DES VESZPRÉMER 

BEZIRKSMUSEUMDIREKTORATS 1986—2000 

Das Veszprémer Bezirksmuseumdirektorat ist im Jahre 
1983 mit einer neuen Einheit reicher geworden: in 
Felsőörs (10 Km südlich von Veszprém, eine Ortschalt 
mit bedeutender Vergangenheit) wurde ein Wekstat t-
und Magazinzentrum gebaut. Die Abhandlung be
schäftigt sich mit den Zukunftsplänen dieses Zentrums. 

Die Verfasser stellt es im ersten Teil der Abhandlung 
dar, wie sich das "Bakonyi Múzeum", das Gebäude 
des Museums, die innere und äussere Organisation, 
die Sammlung der Kunstartikel entwickelt hat, wie 
die ganze Tätigkeit bereichert worden ist. 

Der Veszprémer Bezirksmuseumverein wurde von 
der Bezirksbevölkerung im Jahre 1903 gegründet. 
Gleichzeitig hatte man die Geldansammlung begonnen 
um ein Museumgebäude aufzubauen. Die gesammelte 
Geldsumme hat aber der erste Weltkrieg verzehrt. 
Nach dem Weltkrieg hatte man die Sammlung wieder 
begonnen, und demgemäss ist die erste Ausstellung 
im neuen Museumgebäude im Jahre 1925 geöffnet 
worden. 

Der Kunsartikelbestand des Bakonyer Museums 
hat sich langsam vermehrt . Die Zahl der Facharbeiter 
(Museologen) war ja nur 1 oder 2 zu dieser Zeit. Die 
Zunahme der Kunstartikelzahl war zwischen 1945. und 
1962 auch sehr massig. Die Entscheidung des Minis
teriums für Kulturwesen hat ein neues System ge
schaffen, demgemäss gehörten von nun an die Museen 
unmittelbar zum Bezirksrat. Gleichzeitig sind die Di
rektorate der Bezirksmuseen worden. Diesem Zentrum 
sind die Museen und Ausstellungsorte untergeordnet 
worden, in ökonomischer Hinsicht ebenso wie in 
fachlicher. 

Diese administrative Anordnung hat eine vorher 
noch nie gesehene Entwicklung gebracht, und zwar 
im ganzen Land. Die Facharbeiterzahl — und auch 

die Arbeiterzahl - - das Bakonyer Museums ist in 
kurzer Zeit so rasch gewachsen, das dieser Wuchs auch 
den Wuchs der Kunstartikelzahl mitgebracht hat. Diese 
extensive Entwicklungsperiode dauerte im grossen 
und ganzen bis 1975. Die verschiedenen Ausstellung
sorte, ethnographische Freilichtmuseen sind nach
einander gegründet und geöffnet worden. 

Die rasche und einseitige extensive Entwicklung 
hat aber ihre Wiedersprüche auch mitgebracht. Das 
Gebäude des Bakonyer Museums ist Anfang der 1970-
er Jahren überfüllt worden: die Räume mit kleiner 
Oberfläche waren nichtmehr geeignet die Kunstartikel 
anzunehmen; die verschiedenen Arbeitsplätze sind 
bei der zuhnehmenden Personenzahl immer enger 
geworden, und in den verschiedenen Werkstät ten war 
die Lage änlich. Ansonsten war es beruhigend, dass 
die Entwicklung da — in den Werkstät ten — ebenso 
sehenswürdig gewesen ist (überhauot in den Werk
stätten der Restauratoren und der Ausstellungsveran
stalter). Daneben waren die Arbeitszimmer der Museo
logen auch schon zu eng. 

Die Notlagerplätze haben auch nur auf kurze Zeit 
geholfen, ebenso wie die teilweise Umgestaltung des 
Erdgeschosses im Jahre 1969—1970. 

Die Lage des Museums ist auch dadurch schlechter 
geworden, dass die ständige ausstellung — in techni
scher Hinsicht ebenso wie in esthetischer — veraltet 
worden ist. 

Die drängenden Sorgen waren in der zweiten Hälfte 
der 1970-er Jahren schon unhaltbar. Zu dieser Zeit 
hatte der Bezirksrat die Unterstützungshilfe gebracht. 
In Felsöörs wurde ein ehemaliger LPG Meierhof ge
kauft für Werkstät ten und Lagerplatz. Der Bauplan ist 
fertig geworden, und so hatte man die Wiederherstel
lungsarbeit und auch den Neubau begonnen. Im Som-
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mer 1983 sind die Restauratoren des Bakonyer Mu
seums, die Ausstellungsveranstalter und die Kunstarti
kel nach Felsőörs gezogen. Da aber die dort vorbereite
ten Arbeitsplätze provisorisch sind, hatten wir einen 
langfristigen Entwicklungsplan vorbereitet . Dieser 
Plan ist in dieser Abhandlung niedergeschreiben. 

Der zweite Teil der Abhandlung beschäftigt sich 
mit den Hauptzügen der Entwicklungslinie bis 2000. 
Die Verfasser haben einen vielseitige Entwicklungs
plan ausgearbeitet, der auch für ein Infrastruktur
zentrum der Museen dienen kann. Die Hauptfunktionen 
des Museumszentrums sind: 
1. Lagerräume für Kunstartikel 
2. Restauratorwerkstätten, Laboratorien 
3. Werkstät ten für Ausstellungsveranstalter 
4. Werkstät ten für die Instandhaltung der Gebäude 
5. Andere Funktionen: Werkstät ten für Reprographie, 

Stoff lagerräume 
6. Wissenschaftliche und kulturelle Einheit 
7. Administrative-wirtschaftliche Einheit 

Die Verfasser untersuchen gründlich die Funktionen 
und bestimmen die Anforderungen in Bezug auf die 
territoriale Möglichkeiten, auf die wissenschaftlichen 
Forschungen, usw. 

Die Kunstartikel werden — planmässig — den Stoff
sorten nach in verschiedenen Lagerplätzen aufbewahrt. 
Das dient vor allem den vielfältigen Schitz. Zu den 
Lagerräumen — die einen geregelten Dunst haben — 
gehören auch Forschungsräume, Transit-Lagerräume, 
wo die noch infizierten Kunstartikel durchläufig auf
bewahrt werden. 

Beim Planen der Restauratorwerksätten und der 
Einrichtungen haben es die Verfasser beachtet, dass 
für die künftige Personenzahl alles vorbereitet sein 
soll, auch was uns heute in Ungarn nicht zur Verfügung 
steht. Wir denken vor allem an die Experimente, die 

heute noch nicht eingeführt sind. (Zb. desinfizierende 
Gaskammer, oder das Röstwanne-System, usw.) 

Bei den Werkstät ten der Ausstellungsveranstalter 
haben wir vor allem daran gedacht, dass die Arbeit 
unzerstört ständig durchgeführt werden sein soll. 
Demgemäss haben wir die Räume für die Grafiker, 
für die Tischler, für die Maschinen usw. geplant. Die 
Werkstät ten der Ausstellungsveranstalter sind unmit
telbar mit den verschiedenen Lagerräumen verbunden. 

Das Veszprémer Bezirksmuseum Direktorat hat zur 
Zeit im Bezirk 20 Gebäude. Unsere Abhandlung be
schäftigt sich auch mit dem Plan um eine Gruppe für 
Instandhaltungen zu organisieren. Die besteht aus eini
gen Personen, und soll die kleinere Wiederherstel lung
sarbeiten machen. 

Zu den wissenscheftlichen Forschungen geben grund-
setzlich die Kunstartikel die Möglichkeiten. Ausserdem 
die Restauratorwerkstätten und die Laboratorien. Zum 
Weiterschreiten ist es nötig eine spezielle Fachbib
liothek zu schaffen, ausserdem zur Weiterbildung, zu 
den verschiedenen Konferenzen einen entsprechenden 
Raum zu haben. Zu der wissenschaftlichen Evidenz
haltung einen Rechnungsapparat, der auch für wissen
schaftliche Forschungen dienen wird. 

Die kulturelle Funktion sichern wir mit zwei ständi
gen Ausstellungen, und mit populärwissenschaftlichen 
Vorträgen. Wir haben auch an einen nachzeichnenden 
Apparat gedacht. Damit können wir nicht nur wert
volles schaffen, sondern auch materielle Einnahmen 
sichern. 

Das infrastrukturelle Zentrum, das auf grossem 
Grundstück liegt, insgesamt 50-60 Arbeiter, braucht 
ausserdem eine Wirtschafts-Administrativgruppe und 
die nötigen sozialen Einrichtungen. 

Am Ende der Abhandlung finden wir den Schema
tischen Entwicklungsplan des Zentrums und den finan
ziellen Personenzahlplan. 
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S Á G I K Á R O L Y 

TAKÁCS FERENC: KÉT FLAMINGÓ. 
MADARÁSZ LÁSZLÓ (1811 — 1909) — MADARÁSZ JÓZSEF (1814—1915). 

NEMZET ÉS EMLÉKEZET SOROZAT 
(MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ, BP., 1982, 443. OLDAL) 

KÖNYVISMERTETÉS 

Takács Ferenc könyve kétszeresen érdekes a 
Balaton-vidéki olvasó számára, hiszen a főszerep
lők a balatoni tájban születtek. Madarász László 
Gulácson, a mai Nemesgulácson, Madarász Jó
zsef a Somogy megyei Nemeskisfaludon. 

A testvérpár édesapja, Nemes Madarász Ge
deon — mint Takács írja — a református vallású 
Tóth Zsófiát vette feleségül. Hozzátehetjük, hogy 
Madarász Gedeon katolikus volt, így fiai ezt a 
vallást követik. Ez abból derül ki, hogy Gulács 
akkori római katolikus plébániáján, Nemestör-
demicen, a mai Badacsonytördemicen 1811. szep
tember 25-i keltezéssel találjuk meg Madarász 
László keresztelését bizonyító latin nyelvű be
jegyzést. A szülök P. D. Gedeon Madarász, D. 
Sophia Tóth. A születés helye Guláts. 

A Madarász Gedeon neve előtt álló P. D. rövi
dítés szokatlan abban a korban. Feltehetően Pe-
rillustrissimus Dominust jelent. A zalaegerszegi 
levéltárban — Gulács akkor Zalához tartozott — 
nem találtam nyomát annak, hogy Madarász Ge
deon kérte volna nemességének elismerését és 
kihirdetését, tehát zalai tartózkodását nem tekin
tette véglegesnek. Feltehetően földbérlőként ke
rült Gulácsra, aminek köves földjével nem tu
dott megbarátkozni, így fiatalabb fia, József már 
Nemeskisfaludon született, 1814-ben. 

A rövid gulácsi tartózkodás az egyik oka, 
hogy ma senki sem emlékezik ott a Madarász 
családra. Az emlékezet hiányában Madarász 
László szülőházát nem tudtuk azonosítani, levél
tári kutatás sem adott eddig támaszpontot ehhez. 

A ma emberének nem sokat, vagy semmit nem 
mond a Madarász név. Apáink, nagyapáink Ma
darász László nevének hallatára feltétlenül a 
gyémánttolvajra vagy ,,gyémántos miniszterre" 
gondoltak. 

A „gyémántos miniszter" jelzőt Jókai Mór 
ragasztotta Madarász László nevéhez, Takács 
Ferenc könyvében is ismertetett írásával, amit a 
szabadságharc bukása után írt már. Az előzmé
nyek a debreceni országgyűlésig nyúlnak visz-
sza. „Jókai akkoriban az Esti Lapok című béke
párti újságot szerkesztette, Madarászék pedig 
köztársaságiak voltak és a késhegyig menő há
ború mellett izgattak" olvassuk Herczeg Ferenc
nél.1 Szilágyi Sándor írja Jókai Mórról 1850-ben:2 

„Az Esti Lapokat szerkeszté. Hogy Madarász 
üdvös megbuktatását ki tudta vinni, sok rész
ben mesterségének, ügyességének köszönhetni. 
Debrecenben a Közlönyben egy havig vezércik
keket adott ki, mellyben felszólítá a nemzet
gyűlést, kibékülni az uralkodóval." 

,,A jobboldal, minthogy be nem vallott ellen
felével, Kossuthtal, annak rendkívüli népszerű
sége miatt a harcot nem merte felvenni, Kossuth 
legközelebbi szövetségesének, leghűbb táma
szának, Madarásznak a megsemmisítését és ezzel 
Kossuthnak a baloldaltól való elválasztását állí
totta célkitűzései középpontjába" mondja Mód 
Aladár.3 Madarász Lászlót, a republikánus forra
dalmi ellenzék legradikálisabb egyéniségét Jókai 
a kivégzett Zichy Ödön gróf gyémántjainak el
lopásával vádolta az Esti Lapokban. Ilyen elő
készítés után a parlament 1849. március 19-i ülé
sén Kazinczy interpellált, tiltakozott a Zichy-féle 
vagyonelkobzás ellen, azután pedig hűtlen keze
lés címén vizsgálatot kért.4 A képviselőház bizo
nyos pontatlanságokon, kezelési hiányosságokon, 
gondatlanságon túl semmi egyebet nem tudott 
megállapítani a számoltató bizottság jelentése 
alapján. Ezekről részletesen olvashatunk Takács 
könyvében. 

A vád hosszú hercehurca és Madarász László 
sürgetése ellenére sem jutott el a bírósági tár
gyalásig, hisz Madarász László ártatlansága ott 
kiderült volna. Ennek ellenére Szilágyi Sándor 
így ír 1850-ben megjelent könyvében:6 ,,Ha 
hindu volnék, vagy Pithagoras korában éltem 
volna, s ekkép a metempsychosist ex professo 
hinném, azt mondanám, hogy Laczi minister lelke 
előbb egy olasz zsebvágó, vagy spanyol demisa-
dosban volt. Ö gazember volt ész nélkül, új di
vatú tolvajszarka, politikai Sheylock. Ad latus: 
az öcsé csak szamár volt ." 

Szilágyi egy másik, ugyancsak 1850-ben meg
jelent könyvében, a szabadságharc első hazai 
történeti igényű összefoglalásában írja:7 „Mada
rász L. ekközben a Zichyféle holmik közül többe
ket elorozván, hogy nyomorult tettét elpalástol
hassa, a Közlönyben a nemtartható holmik elár-
vereztetését hirdeté." 

Érdekes kölcsönhatás figyelhető meg Jókai 
és Szilágyi írásaiban. Jókai A gyémántos minisz
terének motívumait, a Pestre futárral küldözge
tett haj tincseket, a hivatali szobában kártyán 
nyert aranyakat szinte változtatás nélkül találjuk 
Szilágyinál.8 Szilágyi Sándor másik könyvében 
írja, hogy a kivégzett Zichy utóneve valójában 
Jenő és nem Ödön.9 Az Eugen és Edmund név
csere teszi aztán lehetővé Jókai Mór A kőszívű 
ember fiai című regényében, hogy Baradlay Jenő 
feláldozhatta magát Ödön nevű testvéréért. 

Érthető, hogy Madarász József később, kép
viselő korában sem szerette Jókai Mórt. Így ír 
erről Herczeg Ferenc:10 „Évekkel ezelőtt történt, 
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hogy felszaladt az előadói emelvényre és bele
kiáltotta a Ház üléstermébe: Jókai Mórt hazám 
ellenségének lenni vélem! A kormány életjára
dékul akarta megszavaztatni a költőkirálynak 
azt a fizetést, amit az Osztrák Magyar Monarchia 
című mű szerkesztőjeként kapott és Madarász 
ezen háborodott fel oly mértéktelenül." 

Takács Ferenc ismerteti Teleki László egyik 
levelét, amiben ez áll: ,.Madarász pedig tolvaj ." 

Pálffy János, aki az Országos Honvédelmi Bi
zottmányban együtt dolgozott Madarász László
val, betűrendbe szedve jellemzi azokat, akikkel 
a szabadságharc idején találkozott. írása ugyan 
Kuthy Lajos nevével zárul, a Madarász testvér
pár ismertetése nem került már be kéziratába, 
de így is sok, éppen nem hízelgő adat vonatkozik 
rájuk. Balogh János bemutatásánál olvashat juk:" 
„Madarászok vak eszközévé aljasult, lesüllyedve 
az erkölcsiség azon legalacsonyabb fokáig, me
lyen a hóhérinas áll. Mert tagadhatatlan, hogy ő 
a Lamberg tábornok meggyilkoltatásában tényle
ges eszköze volt Madarász Lászlónak." 

„Kétségtelen, hogy a végleges lökést a forra
dalom balfelé fordulásához, kiegyezés helyett a 
szabadságharc vállalásához, a pesti nép fellépése 
adta meg" mondja Ember Győző.12 A véres ese
mény mérlegét Pálffy nyilván másként vonta 
meg! Egyszerűen gyilkosnak tekinti Madarász 
Lászlót, a gyilkos fegyver meg a pesti proletariá
tus. Ennek aztán pompás leírását adja:1'* ,,Az 
egész hosszú híd, a hídfő mindkét oldalról, s a 

MADARÁSZ ЬкВША 
t*9 éves кот&Ьап 

í. ábra: Madarász László korabeli fényképe 
Abb. 1. Das zeitgenössiche Photo über László Madarász 

pesti és budai part körüle, megrakva volt embe
rekkel, oly hirtelen teremve elő e nagy, roppant 
tömeg, mintha valamely gonosz szellem a földből 
bűvölte volna elé, s ezek között a puskával, kard
dal, bottal, vasvillával fegyverzett, nyers, ron
gyos, meztelen nyakú és karú vad alakok, melye
ket én sem azelőtt, sem azután soha sem láttam 
Pesten." 

Pálffy János egyébként leírja saját véleményét 
is:14 ,,. . . én, ki Madarász Lászlót Isten legnyo
morultabb teremtményének tartom . . . " Kemény 
Zsigmond „Madarász vérszomjazó természetéről" 
ír. 

A gyűlölet olyan izzó a Madarász testvérek 
ellen, hogy a kortársak néha torzítják a tényeket, 
a testvérpár bemocskolása érdekében. Lássunk 
erre is példát! 

Takács Ferenc Bohusné Szőgyény Antónia 
naplója alapján beszéli el, hogy a világosi fegy
verletétel előtti napon miként nyilatkozott Gör
gey Bohusék kastélyában: ,,. . . nem sikerült neki 
a világot két gazembertől megmenteni, kiket 
felakasztatni akart" . A napló szerint hozzátette: 
„A két Madarászt szerette volna kipusztítani." 

Bohusné naplója szerint a világosi fegyverle
tétel előtti napon, ebédnél hangzott el Görgey 
kijelentése. Ennél a bizonyos ebédnél Görgey 
Artúr és Froloff orosz tábornok volt Bohusné 
szomszédja. Ezt Bohusné is írja, de leírja Görgey 
István is,lf> aki ugyancsak vendége volt az ebéd
nek. Tőlük tudjuk, hogy Froloff, kivel Görgey a 
fegyverletétel részleteit beszélte meg, keveset 
beszélt ebéd közben, pár szóval dicsérte csak a 
magyar csapatok vitézségét. Udvariatlanság lett 
volna az orosz vendég jelenlétében magyarul 
diskurálni, így aligha eshetett ott szó a Madarász 
ügyről! 

Lényegesebb ennél, hogy Görgey István idézi 
Bohusné naplójának hiteles, helyszíni részleteit, 
majd hozzáteszi: „A miket ezen idézeteken kívül 
még följegyzett Bohusné: többnyire azt már nem 
mint szemtanú beszéli, hanem mások — talán 
szintén nem szemtanúk — elbeszélései nyomán 
jegyezte fel - - szemlátomást különböző időt és 
helyet együvé is tévesztvén." A Madarász test
vérpárról Görgey István nem szól. 

Az ellenségek, ellenfelek után, a barátok véle
ményét Újházi Klára naplójából17 ismerjük meg: 
„New Buda, június 3. 1851. Kit sose gondoltam 
volna, az érkezett meg Ujbudára: Madarász 
László. Hosszan tanácskozott apánkkal, de négy
szemközt, s így nem tudom, miről. . . . Bizonyosan 
Kossuthról. Apánk váltig írja a leveleket Wa
shingtonba a kongresszusnak a kormányzó török 
fogsága miatt; Madarász sem kisebb barátja és 
híve Kossuthnak, mint apánk, de közöttük a ba
rátság, ha töretlen is, keserves próbát állott. 
Komáromi elzártságunkban nem ismerhettük 
részleteit, csak utóbb hallottuk kósza és kevéssé 
megbízható elbeszélésekből ama zűrzavaros his
tóriát, amely az áruló Zichy gróf elkobzott gyé
mántjai körül zajlott. A gyémántok szőrén-szálán 
eltűntek, s mivel Madarász kezére voltak bízva, 
a Békepártnak jó alkalmul szolgáltak arra, hogy 
a forradalmi rend e radikális őrét kompromittál
ják, a gyémántok eltulajdonításával vádolják. 
Így lesz ám a legbecsületesebb emberből a rágal-
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mazók nyelvén megbélyegzett. . . . Apánk már 
Hamburgban többet tudott meg az esetről, s most 
bizonyára a teljes igazságot. De nyelvén pecsét, 
s azt nem oldhatja fel senki. Inkább sejtem hát, 
mint tudom, hogy alighanem titkos állami célok
ra fordították a gyémántokat, s Madarász azért 
hallgatott, azért nem védekezett a rágalmak el
len, mert a kormányzót fedezte." 

A fiatalabb testvért, Madarász Józsefet a ma
gyar közvélemény zöme Szilágyi Sándor meg
fogalmazásában szemlélte. Ezen a vonalon halad 
Herczeg Ferenc is, mikor így ír:18 ,,A kicsi, ke
mény és zord öregúr hazafi volt, hazafi és ezen 
kívül semmi. Egész életén át a hazafiság volt a 
vallása, mestersége és szenvedélye. Olyan fana
tikus és korlátolt patrióta volt, mint a párizsi 
konvent hegypártjának jakobinusai: más gondo
lat nem is fért a fejébe." 

Röviden meg kell ismernünk a testvérpár 
politikai felfogását, hiszen ez döntötte el szerepü
ket és sorsukat az 1848—49-es pártharcok bonyo
lult világában. 

Madarász József írja, hogy László bátyjával 
egyetemben ,,a népfenség (democratia) emberei" 
voltak.19 A demokráciának a köztársaság az 
államformája. Nem véletlen, hogy az ügyvédi 
vizsgára készülő Madarász József Svájc, Ameri
ka törvényeit tanulmányozta legszívesebben, 
mint ezt Takács Ferenc is írja. 

Érthető az is, hogy 1833-ban Madarász László 
„év végével Pozsonyban termett, azzal a szán
dékkal, hogy Amerikába vándorol".2 0 Terve nem 
sikerült. ,,Bejárta Norvégiát is, kiment volna ő 
Amerikába utóbb, mint svéd katona is, de nem 
ütötte meg a mértéket; s mivel már csak néhány 
forintja volt, hazaindult . . ."21 

A Madarász testvérek republikánus nézetei 
1836-ban már közismertek voltak. Az ez év októ
ber 25-i székesfehérvári megyegyűlésen mellőzik 
a címek használatát és mindenkit hivatala vagy 
állása szerint szólítanak meg:22 ,,. . . főispán úr, 
alispán úr, püspök úr, gróf úr, báró úr, nemes úr 
stb. stb., hozzá tévén néhol neveiket, ha kell, s 
e mellé kedvönk szerint hozzáadván az egy cím 
és melléknevet »tisztelt«." 

A demokrata felfogás adja Madarász László 
kezébe a tollat, mikor cikket ír Kossuth Törvény
hatósági Tudósítások című lapjába. Kossuth előző 
lapja, az Országgyűlési Tudósítások 1832. decem
ber 17-től 1836. május 2-ig élt. 1836. május 15-én 
küldte szét Kossuth a Törvényhatósági Tudósí
tások előfizetési felhívását. Több mint tíz hóna
pon át különböző tilalmakkal dacolva, magán
levélként küldte szét a kézzel másolt újságot. 
Ebben Fejér megyéből Madarász László intéz 
támadást a címek és aulikus nagyurak ellen.23 

Mód Aladár világítja iheg" az 1848. március 
30-i pesti tüntetés kapcsán, hogy mit is jelentett 
a feudális világban a republikánusság, mikor 
írja:24 ,,És ebben a forró, izgatott és elkeseredett 
hangulatban hangzott fel Magyarországon elő
ször a nemesi ellenzék számára is riasztó, félel
mes, a feudális reakcióval való maradéktalan 
leszámolást követelő jelszó: Éljen a respublica!" 

1846-ban a Madarász testvérek kiléptek a „ha
ladó pártból". A pártnak nem volt programja. 
Madarász József kijelentette, hogy csak olyan 

pártnak lehet a tagja, aminek ismeri a célkitű
zéseit. Madarász László is a program mellett 
szólalt fel,25 programnak javasolta, hogy ,,legyen 
a hon minden polgára választható". 

1847 telén Perczel Mór és Madarász László 
hosszabb ideig volt Madarász József vendége 
Pakson.26 , ,Megalkottuk az önálló, független ma
gyar állam alaptörvényeit ." 

A mondottak után értjük már Pálffy János 
későbbi megjegyzését:27 „Madarász fölvétele a 
kormányba, megbélyegezte nemcsak a kormányt, 
hanem az ügyet is és elidegenített attól sok be
csületes, intelligens embert, el főleg az arisztok
ráciát." 

Az arisztokrácia és Madarász László viszonyá
val Kossuth Lajos is tisztában volt. Amikor a Ház 
1848. november 20-án felhatalmazta Kossuthot, 
hogy kormányt alakítson, Kossuth a belügymi
niszteri posztot szánta Madarász Lászlónak. Azért 
ezt, és nem az igazságügyit,28 mert „Madarász az 
igazság élén az aristocratiaban terroristicus félel
met gerjesztene". 

Madarászék politikai nézetei szempontjából 
igen érdekes Táncsics Mihály és Madarász László 
találkozása. Ez Cecén történt 1846-ban, és mind
ketten írnak is róla,29 elmondva, hogy iskola
társak voltak és barátok. Madarász József írását 
idézzük: ,,Nálam időzvén néhány napig, olvasám 
könyveit, amelyeket ti tokban kinyomatott . Ezért 
akarták most befogni. Miután elolvastam, azt 
mondám neki: Miska, te eltértél a törvény út
járól. Irányod, a nép terhein segíteni, jó, ez az 
én irányom is. De te azt ajánlod a népnek, hogy 
keljen föl és törje szét terheit, lásd, én is meg 
akarom ezeket szüntetni, de törvény által. Lásd, 
folytatám, mi lenne a következés, ha rád hallgat
na a nép? Az történnék, hogy a legtöbb megyé
ben fölkelnének és megölnek mindenkit, a ki 
úr! De mi lenne a vége? Ott lenne a katonaság, 
ágyúival, lennének kivégeztetések. Hidd meg, a 
nép hű vezérek, fegyverek, puskapor, ágyúk és 
pénz nélkül soha sem boldogulhat." 

A márciusi eseményeket követően kinevezett 
Batthyány-kormányt a Madarász testvérek nem 
tartották a ,,nép hü vezérének". Mód Aladár 
írja,30 hogy „Madarász László, a szélső baloldal 
képviselője, a Batthyány-politika leghevesebb 
parlamenti ostorozója". Aztán a szabadságharc 
meghozta az igazi vezéreket, volt fegyver, pus
kapor, ágyú és pénz, tehát elérkezett a nép bol
dogulásának órája, de elérkezett a köztársaság 
megvalósulásának ideje is! A császárral kiegyez
ni, csak a nép kárára, a köztársasági gondolat 
feladásával lehet, tehát a harcot a végsőkig kell 
folytatni. A Madarász testvéreknek bukni kel
lett, hogy a békepárt gyorsabban jusson el a 
kívánt békéig! 

A bukást szabályszerű összeesküvés készítette 
elő. A békepárt célja Kemény Zsigmond össze
foglalása szerint31 az volt: , ,1 . hogy minden ere
jüket Madarász megbuktatására összpontosítsák 
és csak midőn már Madarász és a terrorizmus 
semmivé tétetett, akkor 2. rendezzék oppozíció-
jukat Kossuth ellen, mint akinek személyisége a 
kibékülést lehetetlenné teszi s Magyarországot, 
még ha a szerencse mindig neki kedvez is, tönk
rejuttatja . . . " 
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A fegyvert Duschek Ferenc adja a békepárt 
kezébe, rámutatva, hogy a Zichy-gyémántok vo
nalán kell a támadást indítani.' Ma ismert már, 
hogy Duschek, a szabadságharc pénzügyeinek 
intézője, ahol tudott, ártott a magyar szabadság 
ügyének.3 3 Nézzük viszont, hogyan alakulhatott 
ki az általa javasolt támadási vonal? 

1848. szeptember 21-én hirdette ki a képviselő
ház elnöke az Országos Honvédelmi Bizottmány 
megválasztott tagjainak névsorát: Kossuth Lajos, 
Madarász László, Nyáry Pál, Pálffy János, Patay 
József és Se'mbery Imre.34 A tagok száma rövide
sen tizenhárom főre bővült. 

1848. november 20. után Kossuth a képviselő
ház hozzájárulásával sikertelen kormányalakí
tási kísérletet tett. Ezt követően a Ház október 
8-i felhatalmazása alapján kijelölte az Országos 
Honvédelmi Bizottmány egyes tagjainak hatás
körét. Madarász László a rendőri és postai ügyek 
vezetője lett.35 

Madarász a rendőrség élére megbízható embe
reit nevezte ki. Bukása után Szemere, mint bel
ügyminiszter ,,azzal kezdte működését, hogy 
feloszlatta Madarász hivatalát, hatvan forradalmi 
érzelmű, többnyire vöröstollas hivatalnokot csa
pott el a rendőrségtől" írja Mód Aladár.35 „Ma
darász már állásának természeténél fogvást sem 
lehetett népszerű" mondja Gracza György.37 Ez 
így igaz és a kérdést alaposan indokolja Takács 
Ferenc is. 

Madarász László postaügyi működése kevésbé 
ismert, mint rendőri munkája, így pár szót kell 
szólnunk arról. Ismeretes, hogy a szabadságharc 
idején magyar postabélyeg kiadásának a terve 
is felmerült. A bélyegtervet Than Mór készítette 
1848. július 3-án. Than rajzán nyomdai munkára 
utaló megjegyzések és utasítások is vannak, tehát 
a későbbiekben elkészülhettek a bélyeg nyomó
lemezei is.38 

Az 1848. évi I I I . te. alapján a magyar posta
ügy legfőbb igazgatását a Földmívelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi Minisztériumra bízták, mely
nek élén Klauzál Gábor miniszter állott.39 Than 
bélyegterve Klauzál minisztersége idején ké
szült, de a bélyegterv nyomdai munkálatai, a 
nyomódúcok elkészítése feltehetően Madarász 
László hivatali idejét jelzi már. 

Az országgyűlés Debrecenbe költözése után a 
Honvédelmi Bizottmány 35. számú rendelete fel
hívta az összes postahivatalt, hogy számadásaikat 
már ne Budára, hanem Debrecenbe, a posta
számvevőség címére küldjék.40 Madarász László 
meggyorsította a Debrecen—Nagyvárad közti 
postajáratot, mivel a budai fegyvergyár Nagy
váradon működött akkor.41 

Madarász, mint a rendőrségi ügyek vezetője 
került kapcsolatba a Zichy-ingóságokkal, amelye
ket a rendőrség őrzött.42 

Madarászék világosan látták a békepárt mani
pulációit. 1849. március 24-én ,,est előtt" Kossuth 
Lajoshoz ment Madarász László, Madarász József, 
Kállay Ödön, Haczl Márton, Luzsénszky Pál és 
Simonyi János. Elmondták, hogy a helyzetet 
igen veszélyesnek látják és a kiutat csak három 
pontba foglalt elképzeléseik elfogadásától remél
hetik.43 „Görgey állíttassék volt tényei, engedet-
lenségei miatt hadi törvényszék elébe, s ha az el 

nem marasztalná, ez esetben se alkalmaztassék 
semmire sem." Kérték az országgyűlés feloszla
tását és azt, hogy Kossuth diktátorként vegye át 
a hatalmat. Kossuth szerint Görgey „hazáját úgy 
szereti, mint ö", tehát az előterjesztett javaslato
kat nem fogadta el. Ezzel a békepárt szabad utat 
kapott, Madarász Lászlót beszennyezhette a gyé
mántlopás gyanúja. A támadás eredménye ugyan 
csak a gyanúsításig juthatott el, mint erről a 
korábbiakban beszéltünk már, de ez is elégséges 
volt a rágalmakra és arra, hogy Madarász László 
ne lehessen a Szemere-kormány tagja.44 

A továbbiakban Madarász László egyszerű 
képviselő már, aki követi a kormányt Pestre, 
Szegedre, majd Aradra, az események irányítása 
viszont kiesett a kezéből. Az események alaku
lásával Takács Ferenc könyve részletesen meg
ismerteti az olvasót. 

Mi álljunk meg a szabadságharc utolsó, aradi 
napjánál! Madarász József kifakad Kossuth el
len:45 „Azt tudhattad, hogy ha fáj kívüled az 
osztráknak foga valakire, az Madarász László. 
Ha már nem volt egyéb hátra, mint menekü
lés, mért nem értesítetted e felől volt honvédel
mi bizottmányi társadat?" 

Aki olvasta Takács könyvét, emlékszik rá, 
hogy a Zichy-gyémántokat 50 000 forintra be
csülték. Ugyanakkor Madarász József így össze
gezi az utolsó, aradi napon anyagi helyzetüket: 
„Fivéremnek volt kevés híján, de egyedül ma
gyar bankókban ezer forintja. Nekem is ily ezer 
forintom és kétszáz darab magyar aranyom, ezt 
megosztottam vele." 

A szabadságharc ezerforintnyi bankjegye — 
Madarász László összes pénze — értéktelen, a Jó
zsef öccsétől kapott száz arannyal menekül kül
földre. Adjuk át a szót Varga Ferenc volt alis
pánnak, aki az amerikai Szabadság 1900-as ka
rácsonyi számában ír menekülésükről:4( i „Hosz-
szas bujdosás után értünk 1851. január havában 
Londonba, Madarász László, Majthényi József és 
én. Madarász levelezésben állt Ujházyval, ki le
veleiben roppant dicsérte Iowa vidékét. Mi hat 
hónapig voltunk Londonban . . . elhatároztuk ki
vándorolni Amerikába . . . Több zivatarunk is 
volt és 22 napig utaztunk. Augusztus 13-án — a 
világosi fegyverletétel évfordulóján léptünk az 
amerikai szabad földre Philadelphiában . . . A 
vasút nem volt bevégezve Philadelphiától Pitts-
burgig. Mi is az Ohio folyón, föl a Missisipin 
feljöttünk Burlingtonba. Itt szekeret, pár lovat 
vásárolva, Madarász, Majthényi és én megin
dultunk felkeresni Ujházyt. A térkép nagy be
tűkkel mutatta a „Hungarian Colony"-t. Posta
hivatal New Buda. . . . Minél közelebb jöttünk a 
paradicsomnak festett ponthoz, annál kevésbé 
voltak képesek útbaigazítani bennünket, míg 
végre ide s tova barangolva, füstöt láttunk az 
ég fölé emelkedni. Lovainkat a szekérhez köt
ve, a füst után indulva, csakugyan föltaláltuk 
Új Budát . . ." 

Madarász László és társai Újházi Klára em
lített naplója szerint 1851. június 3-án értek Üj 
Budára. A 83 éves Varga visszaemlékezése, az 
időpontok tekintetében nem megbízható! 

Uj Budára akkor, amikor Madarászék oda
értek, nem vezetett út, és 50 métföldnyire volt 
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a legközelebbi várostól, Centreville-től.47 Itt az--
tán újból lapozzuk fel Újházi Klára említett 
naplóját:48 „Madarász azért hallgatott, azért nem 
védekezett a rágalmak ellen, mert a kormány
zót fedezte. Ha így igaz, inkább értem mogor-
vaságát, visszavonultat minden politikától, s azt 
is, hogy idebújni szándékozik a vadonba, amely
nek messzesége apánkon nyűg és teher, de szá
mára oltalom és békesség." 

Madarász László számára a vadon valóban 
oltalom volt, hiszen 1904. szeptember 5-én kelt 
levelében így fogalmaz: ,,. . . engem a magyar 
közélet véleménye gyémánt-tolvajjá sülyesz-
tett . . ."49 Ezért nem akart Madarász László ,,bár 
tele volt tettvággyal, temperamentummal és hi
vatottsággal", a nyilvánosság előtt többet sze
repelni. Ezért nem vállalt Amerikában hiva
talt, bár 1862-ben Salamon P. Chase, az akkori 
amerikai pénzügyminiszter, aki az új amerikai 
pénzkibocsátási rendszert Madarász tervezete 
alapján léptette életbe, mindenképpen arra akar
ta rábírni, hogy jöjjön Washingtonba és ve
gyen részt a pénzügyi kormányzat reformter
veinek keresztülvitelében. Ezért nem vett részt 
a 80-as és 90-es évek amerikai magyarságának 
mozgalmaiban. Attól félt, hogy valaki újra ki
kotorja a Zichy-féle gyémántok eltűnésének me
séjét és neki védekezni kell. Elégtételre várt. 
Abban reménykedett, hogy Kossuth Lajos, aki
nek annyi szolgálatot tett, megszólal ez ügy
ben. ,,De Kossuth néma maradt, és Kossuth né
masága örökös némaságra, a közéleti szereplés
től való teljes visszavonulásra késztette a két
ségtelenül nagyon tehetséges, vezérszerepre hi
vatott Madarász Lászlót" írja Kende Géza.50 

Madarász Lászlónak égető szüksége lett volna 
a felkínált állásra és az állással járó, nem cse
kély fizetésre! 1852. január 11-én írja Majthé-
nyi József:51 ,,Madarász László egyik lova meg
döglött, a másik döglődő félben van. Neki is 
pénze, szint úgy, mint miénk . . . " Vagyis nincs! 
A ,,nincs" kíséri aztán végig Madarász László 
életét, azét a Madarászét, akit a magyar közvé
lemény napjainkig vagyont érő gyémántok el
lopásával vádolt! 1859-ben írja az Amerikába lá
togató Madarász József:52 ,,. . . pénz . . . nó, az 
neki nincs". Az örökös nincstelenség fájóan 
csendül ki Madarász László 1900. október 15-
én, József öccséhez írt leveléből:53 ,,40 éves ko
romba értem Amerikába s itt 49 évekig kéz
dolgomból megéltem vak fiammal, míg most 
mint 89 éves, tudok tenni még valamit, mi kell 
s teszek is naponként, de pénzt szerezhetni a na
pi kiadásokra egy fillért sem tudok." Ebben a 
levélben olvashatjuk még: ,,. . . ruházatom már 
pusztuló, 3 éves bakkancsba diszlek, 5 éves ru
házattal . . . " 

Az amerikai magyar újságíró, Kende Géza köz
li a kilencvenéves Madarász László fényké
pét.54 A gyűrött, elnyűtt ruhás, nyitott flanell-
inget viselő fáradt, öreg munkásban nehéz fel
ismerni a szabadságharc egyik vezéralakját! 

Madarász László baráti kapcsolatai is szeren
csétlenül alakultak Új Budán. Első házasságából 
született kiskorú Vilmos fia beleszeretett Újházi 

Ilkába, aki akkor 15 éves volt. A szerelemből 
Újházi László ellenzése ellenére is házasság lett. 
,,Az elcsábításra nézve, az apa, Madarász László 
vétkesebb volt fiánál, mert az ő tudtával és biz
tatása következtében vitetett végbe a csel" írja 
Újházi László.55 Újházi és Madarász közt meg
szakad a régi politikai barátság. A fiatalok sze
rencsétlen házasságában Madarász menye és 
unokái oldalára állva, szembefordul fiával. A 
szomorú eseményeket eredeti levelek alapján 
mutatja be Bogáti Péter.56 

Xantus Jánossal is komoly nézeteltérése tá
madt. Xantus 1855. augusztus 29-ig hat hónapot 
töltött Üj Budán. Madarász László, hogy meg
mentse az általa lefoglalt földeket, így a megen
gedettnél nagyobb bir toka lehessen, földjei egy 
részét színleg eladta Xantusnak és azokat Xantus 
nevére is irattá. Varga Ferenc levelének egy 
részlete vonatkozik erre az ügyre:5 7 „Madarász 
nem szokott hazudni, s ezért férfiasan bevallot
ta azt is, hogy irományaidat elvette s szerintem 
jól tette, mert nem bolondult meg, hogy fegyvert 
hagyjon ellensége és rágalmazója kezei között." 

Valami váltóügy miatt pere támadt Pomutz 
Györggyel is.58 

A magyar közvélemény rágalmai és gyűlölete 
elől vadonba húzódó Madarász Lászlónak a sors 
szeszélye folytán megszakadtak a kapcsolatai a 
magyar emigránsokkal. Az elszigetelődött ember 
a német származású Sibilla Anschbachot vette 
feleségül. Ebből a házasságból született gyerekei 
nem tudnak már magyarul. Lánya, Hermine 
Madarász Bray, aki az amerikai Szabadság című 
lapot értesíti édesapja 1909. november 6-i halálá
ról, írja59 angol nyelvű levelében: ,,I am always 
sorry that I cannot read, wri te or talk Hunga
rian." 

Madarász László életének ismertetéséhez, mint 
minden történeti témához, egy Madách-idézet kí
vánkozik:60 

,,. . . a múltakról a história. 
Nem hallja a jajszót, rekedt beszédet, 
Mit feljegyez, a múltnak csak dala." 

133 évnek kellett eltelnie a debreceni ,,gyé
mántper" és Takács Ferenc könyvének megjele
nése között, hogy a történeti tények megvilágí
tásában táruljon elénk Madarász László igaza! A 
gyémántokat Kossuth Lajos utasítására Duschek 
Ferenc adta át elismervény ellenében Cezar Bol-
liacnak, hogy vigye el azokat Omer pasának. 

A fiatalabb testvér, Madarász József a szabad
ságharc bukása után 1856. december 8-ig börtön
ben sínylődött. Aztán a magyar ellenzéki poli
tika egyik vezéralakja, a Negyvennyolcas Párt 
szervezője. Közel sem olyan jelentéktelen állam
férfi, ahogy Herczeg Ferenc látni szeretné! 1868-
ban például Jókai Mór folytat vele szenvedélyes 
vitát a Hon hasábjain a magyar honvédséggel 
kapcsolatban.61 

Illyés Gyula: Az utolsó törzsfő című írása 
méltó emléket állít Madarász Józsefnek, kinek 
nemeskisfaludi szülőházát emléktábla is jelöli, 
de utca is van ott róla elnevezve. Nemesgulács 
még adós Madarász László emlékének megörö
kítésével! 
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lichen Angaben, sonder schreitet weiter, und beleuchtet 
die bedeutende Rolle, — vor allem von László Mada
rász, — die die Brüder in der ungarischen Geschichte 
gespielt haben. 
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