
TÖRTÉNETI IRODALOM

ÚÈTY DVORA PRINCE ZIKMUNDA JAGELLONSKÉHO, VÉVODY
HLOHOVSKÉHO A OPAVSKÉHO, NEJVYŠŠÍHO HEJTMANA

SLEZSKA A LU¡IC, Z LET (1493) 1500–1507
Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et

Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507.
Kritická edice pramene. K vydání pøipravil Petr Kozák / Editio critica.

Edidit Petrus Kozák.
Slezské zemské muzeum, Scriptorium, Praha, 2014. LXIV + 742 o.

A magyar történeti kutatás régóta ismeri és használja II. Ulászló király több éven át Bu-
dán élõ öccse, Jagelló Zsigmond herceg számadásait: éppen száz éve, 1914-ben jelentette meg a
forráscsoport magyar vonatkozású részeit Divéky Adorján a Magyar Történelmi Tár hasábjain
(Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500–1502., 1505.). Közzéteszi Divéky Adorján.
Magyar Történelmi Tár XXVI. Budapest, 1914.). Hosszú kihagyást követõen az elmúlt évtizedben
a forrás ismét intenzív kutatás tárgya lett: Magyarországon Rábai Krisztina és Horogszegi Zoltán
több vonatkozó tanulmány megírásán túl külön füzetben szemelvényeket is közzétett belõle ma-
gyar fordításban. A Divéky-kiadás centenáriumára — a bemutatandó kötet megjelenésével szinte
egy idõben — Rábai gondozásában megjelent a II. számadáskönyv (1504–1507) Divéky közlését
teljessé tevõ kiadása is, amely azonban eltekintett a Divéky által már publikált egybefüggõ részek
újraközlésétõl (Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court
Account Book of Sigismund Jagiellon (1504–1507). Edidit, introduxit et indices fecit: Krisztina
Rábai. Szeged 2014. 460 o.). Ez egyfelõl magyar historiográfiai szempontból teljesen érthetõ lépés
volt, másfelõl viszont a forrás egészének kézikönyvként való használatát valamivel nehezebbé te-
szi. Petr Kozák monumentális, nyolcszáz oldalt meghaladó forráskiadványa ezzel ellentétben a
teljes forráscsoport közlésére vállalkozott.

A szerzõ az Opavai Tartományi Levéltár (Zemský archiv v Opavì) középkori és kora újkori
sziléziai történelemmel foglalkozó történész-levéltáros kutatója, aki az elmúlt években számos,
Zsigmond herceg politikai szerepével, illetve udvarának számadásaival kapcsolatos tanulmányt is
közzétett. Ahogy a magyar kutatók érdeklõdését mindenekelõtt a forráscsoport magyar vonatko-
zásai keltették fel, úgy Kozák munkáját a sziléziaiak ösztönözték: Zsigmond herceg ugyanis
1499–1508 között glogaui (glogówi), 1501–1511 között troppaui (opavai) herceg volt, 1504-tõl pe-
dig lengyel királlyá való megválasztásáig (1506) II. Ulászló nevében Sziléziát és Lausitzot kormá-
nyozta. Petr Kozák tanulmányainak döntõ hányada a számadáskönyvek glogaui és troppaui infor-
mációira helyezte a hangsúlyt (Publikációit lásd http://kozakpetr.wz.cz/Publikacni_cinnost.html,
mûvei közül számos olvasható: https://zao-szm.academia.edu/PetrKoz%C3%A1k).

A könyv címében szereplõ évkör némi magyarázatra szorul: a kötet ugyanis nemcsak az
1500–1504 közötti számadásokat tartalmazó I. (3–346.) és az 1504–1507 közöttiekbõl álló II.
(347–649.) „fõkönyvet” adja közre, hanem kiegészítésképpen közli azt a kivonatos összesítést is,
amely a herceg néhány udvaroncának tett 1493–1499 közötti kifizetéseket sorolja fel személyen-
ként csoportosítva (LI–LXIV.). Utóbbi forrás szövege azért került a bevezetõ részbe (illetve a cím-
ben kezdõdátuma zárójelbe), mivel ezeket a kivonatokat a fõkönyvekbõl gyûjtötték ki, és a szerzõ
érthetõ módon csak az elveszett, tehát 1500 elõtti fõkönyvekbõl átmásolt részeket tartotta közlés-
re érdemesnek. Tekintettel a lõcsei, budai és pozsonyi tartózkodásokkal kapcsolatos bejegyzések-
re, ez a forrás sem nélkülözi a magyar vonatkozásokat.

Az informatív cseh nyelvû bevezetõben rövid összefoglalásokat olvashatunk Zsigmond her-
ceg életérõl, a Jagelló uralkodók fennmaradt számadáskönyveirõl, illetve bõvebben a zsigmondi
számadások eddigi kutatástörténetérõl (VII–XXVIII) – a szerzõ mindvégig imponáló forrás- és szak-
irodalmi jártasságról tesz tanúbizonyságot, hiszen kiválóan ismeri nemcsak a vonatkozó cseh,



lengyel, litván, szlovák és német, hanem a magyar szakirodalmat is. Ezt követi a ma Varsóban õr-
zött források levéltártörténeti, majd külsõ leírása. Kozák precizitását jelzi, hogy még az egyes
kézírásokat is elkülöníti egymástól: a számadásokon két ismeretlen írnok dolgozott, akiket
Krzysztof Szyd³owiecki, a késõbbi lengyel kancellár ellenõrzött (XXIX–XXXII). A szerzõ természe-
tesen hosszan foglalkozik a kiadás filológiai alapelveivel (XXXII–XXVIII): módszere következetes és
modern, hiszen igyekszik õrizni a középlatin sajátosságokat (például követi a kéziratok írásmód-
ját a magánhangzó elõtti -ti szótag tekintetében, azaz a serviciumot nem javítja servitiumra), de
az olvasást zavaró paleográfiai jelenségeket normalizálja (nowm helyett novum, iuuenibus helyett
iuvenibus stb. – viszont megõrizte a magyarországi latinságban is gyakran equm, antiqum alak-
ban leírt equum, antiquum szavakat). A szövegkiadásban teljesen érthetõ módon a kéziratokban
rövidítve írt pénznemeket nem írja ki teljes alakjukban (florenus helyett flor.). A bevezetõben kü-
lön táblázatot találunk az összes elõforduló pénznemrõl és azok jelentésérõl (XXII). A bevezetõ
részt néhány, a kéziratról készült fekete-fehér fénykép (XXXIX–XLIX) és a már említett kivona-
tos forrás (LI–LXIV.) zárja.

A kötet túlnyómó részét kitevõ számadások a gondos technikai megformálásnak köszönhe-
tõen jól áttekinthetõk, a félkövérrel szedett fejezetcímek, a széljegyzetként feltüntetett
fóliószámok és a kézirat egyes lapjain alul található összegek jobbra zárt szedése segíti a tagolást.
A kritikai apparátusban Kozák egyféle futó lapalji jegyzetet használ, de ezeknek háromféle funk-
ciója van, amelyeket az eltérõ szedés különböztet meg egymástól: dátumfeloldások (álló betû), te-
lepülésnevek mai alakja (félkövér), filológiai megjegyzések (kurzív). A minden szempontból igé-
nyes, szépen tördelt kötet egyetlen apró esztétikai hibája éppen ebbõl következik: a két fõkönyv-
höz ugyanis a szerzõ 6358 jegyzetet illesztett, és a négyjegyû jegyzetszámok már-már megtörik a
szöveget. A jegyzetek tartalma mindvégig igen precíz és következetes, nyelvük mindvégig cseh,
ami a magyar olvasók számára elengedhetetlenné teszi a cseh hónapnevek megtanulását, mivel a
szerzõ a dátumfeloldásokban, akár csak a fejlécben futó dátumokban természetesen ezeket hasz-
nálja.

Nem feladatom természetesen, hogy a közölt számadások értékérõl és felhasználhatóságá-
ról szóljak, hiszen ezt már sokan és sokszor megtették elõttem. Teljesen önkényesen két apró, ér-
deklõdésemtõl nem független szempontot emelek ki csupán. Az elsõ az opavai hercegséggel kap-
csolatos: ennek élén Zsigmond éppen Mátyás király fiát, Corvin Jánost követte, gyaníthatóan te-
hát az elõbbi innen befolyt jövedelmei nagyságrendileg hasonlónak tekinthetõk Corvinéival. A
számadások alapján ezek évi 400 és 500 forint közötti összegre rúgtak. A másik szempont a szám-
adáskönyvek itinerárium-adatokban való, magától értetõdõ gazdagsága. Zsigmond herceg, mikor
Magyarországon idõzött, általában együtt „mozgott” II. Ulászló királlyal, akinek modern szemlé-
letû itineráriuma még várat magára. Ennek a segédletnek az elkészítésekor a herceg számadás-
könyveibõl értékes kiegészítésekhez juthatunk hozzá. A munkához nagy segítséget jelent, hogy
Petr Kozák külön tanulmányt szentelt Zsigmond herceg itineráriumának (Petr Kozák: Itineráø
prince Zikmunda Jagellonského, kní¤ete hlohovského (1499–1508) a opavského (1501–1511), nej-
vyššího místodr¤itele Slezska a Lu¤ic (1504–1506). In: Výzkum historických cest v inter-
disciplinárním kontextu. Ed. Jan Martínek a Jiøí Šmeral. Brno, 2012. 73–79.).

A kötetet bõ bibliográfia (651–661), három jól használható mutató (földrajzi nevek, szemé-
lyek és fogalmak, 663–737), végül egy rövid angol összefoglaló (739–742) zárja.

Petr Kozák most bemutatott kötetén nehéz fogást találni: a bevezetõ részek és a hatalmas
terjedelmû forráskiadás egyaránt pontosságról, alapos filológiai felkészültségrõl és forrásismeret-
rõl árulkodik, a szép kivitelezésû, keményborítós könyv pedig a kiadót dicséri. A Kozák-féle ki-
adás dicséretére nem lehet eléggé hangsúlyozni annak jelentõségét, hogy az érdeklõdõ ezúttal
nem egy újabb válogatáshoz, hanem egy forráscsoport hiánytalan kiadásához jutott hozzá. Mert
ugyan az eddigi hazai munkák kétségtelenül kiaknázták a magyar vonatkozásokat, bizonyos fo-
galmak és gazdaságtörténeti jelenségek értelmezésében a teljes forrásanyag ismerete a magyar
kutatóknak is nagy segítséget jelenthet.

Neumann Tibor
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