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Az ezeréves (1019) 
Breszt történetéb�l

A vilnói archeográfiai bizottság közleményei. 

1870. IV. kötet

(A breszti városi bíróság aktái)

VII. Egyes városoknak, kisvárosoknak 

és embereknek adományozott királyi privilégiumok

(részlet)

A breszti városi bíróság könyveiben ebb�l a típusú dokumentumból igen kevés 

található csak, így bizottságunk csak 16 ilyet tudott megjelentetni. Közülük 

három vonatkozik városokra, öt mez�városokra, kett� az uniátus papságra – a 

breszti baziliánusok kiváltságos jogát, hogy megalapítsák a harisnyás és a sap-

kás barátok rendjét, valamint Kornelij Lebeckijnek a vlagyimiri-breszti püspök-

ségét jóváhagyó –; kett� a királyi parasztokra vonatkozik és négy különböz� 

személyeket jogosít fel vámszedésre. 189. szám alatt Alekszander Kirillovics 

herceg különböz� birtokokra vonatkozó adománylevele szerepel a Dembinszki 

nemesi család számára.

Mivel ezek az okmányok különböz� tudnivalókat tartalmaznak a városok-

ról, mez�városokról és a földm�vesekr�l, helyesebbnek látjuk, ha a korábbi 

kiadásokban és a mostaniban különböz� helyeken szétszórt egyéb hírekkel 

kapcsolatban tárgyaljuk �ket.

Az el�z� III. és a jelen IV. kötetben rövid, egymástól független adatok talál-

hatóak az alábbi városokról: Breszt, Öreg Bihau, Kobrin, Kamenyec Litovszki 

és mez�városokról: Viszokaje, Visnyici, Kodeny, Lomazi, Malcsa és Pjaszcsatki.

A) Breszt, más néven Bereszcje a vajdaság legfontosabb városa volt; saját 

vámhivatala, sóháza és 1666-ig pénzverdéje volt, amit János Kázmér király 

záratott be a Lengyel–Litván Unió Lengavicsiben hozott döntése alapján; várát 

az orosz csapatok zúzták szét 1660-ban, helyre pedig 1667-ben állították Mihal 

Kazimir Pac, litván nagyfejedelmi hetman utasítására. Az orosz hódítások során 

a breszti magisztrátus majdnem minden okmányát elégették, így a legrégebbi, 

a litván fejedelmek és lengyel királyok által a városnak adományozott privilégiu-

mokat, céhpapírokat, a magisztrátus könyveit és adónyugtákat. A várost szörny� 

pusztításnak vetették alá, egész utcákat kellett újjáépíteni. Ezért fordult a város 

lakossága János Kázmér királyhoz, hogy kedvezményeket kaphasson, és hogy 

a megsemmisült privilégiumok meger�sítést nyerjenek. Királyi kegyb�l mind-

kett� megadatott, privilégiumaikat meger�sítették (hogy melyeket? az aktákban 

ez nem szerepel), és a város összes lakója négy évre adómentességet kapott 

a vámok kivételével (ld. Vol.Leg. III. kötet, 385. old., valamint a királyi sereg 

marsallja, Żeromski, csapatainak szóló leirata). 225, 230, 232, 245, 281 és 

287. számok alatt a Litván Nagyfejedelemség hetmanjainak 5 db, 1666 és 1676 
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közötti leirata, valamint III. János király, szintén 1676-ból származó véd�levele, 

melyek Bresztet a katonai önkényt�l és zsarolástól voltak hivatottak megóvni. II. 

és III. Ágost idején Breszt és a breszti vajdaság gyakran szenvedett, mind erköl-

csi, mind anyagi értelemben, a szövetséges szász és orosz csapatoktól, err�l ta-

núskodik több utasítás és a vajdasági kis-szejm rendeletei. Ehhez az id�höz tar-

toznak Nagy Péter cár (1701, No.331) és Lacy vezényl�tábornok (1733, No.385), 

valamint Liewen herceg utasításai a vajdaság élelmiszer-beszolgáltatásairól.

Annak ellenére, hogy a breszti városi bíróság aktái III. kötetének beveze-

t�jében Breszt városának elég részletes történeti leírása található, ezeket az 

adatokat Bresztr�l megadjuk itt, részint azért, mert még az olyan speciális 

lengyel kiadványokban sem esik szó róluk, mint Balińsky Starożytna Polska 

(Az �si Lengyelország) c. könyve, részint pedig azért, mert ez folytatása Breszt 

lengyel uralom alatti történelmének, amire a IV. kötet aktái vonatkoznak. Úgy 

gondoljuk, helyénvaló ezt néhány olyan adattal kiegészíteni, amit Balińsky em-

lített munkájából merítettünk.

Bresztnek szabad városi jogát el�ször Jagelló (a keresztségben, pontosab-

ban a magyar történetírásban II. Ulászló – a ford.) adományozta 1390-ben, 

Krakkóban. Ezt aztán Vitovt litván nagyfejedelem 1408-ban, Vilnóban kiállított 

kiváltságlevelével meger�sítette. 1441-ben IV. Kázmér (Jagiellończyk) Bresz-

tet a legfontosabb litván városok közé sorolta. 1511-ben I. Zsigmond ismét 

meger�sítette privilégiumait, Zsigmond Ágost pedig újabbakat adományozott; 

1551-ben rendezte a zavart: kinek a számára kell a polgároknak befi zetniük a 

bérleti díjat, ami 60 lanért jár, a városházának vagy a várnak? 1554-ben pedig 

címeres pecsétet adományozott a városnak, amely két folyó partján álló várat 

ábrázolt vörös mez�ben. A  zavart a város javára döntötte el; a  befi zet�kt�l 

kapott összegb�l a lakosoknak városi órát kellett létesíteniük, és hozzá egy 

trombitást fogadniuk. 1580-ban Báthory István meger�sítette a város koráb-

bi kiváltságait, és hozzájuk még hídvám-jogot is adományozott. 1588-ban 

III. Zsigmond leiratban különítette el a város bevételeinek egy részét, amelyb�l 

utcákat kellett kikövezni, 1607-ben pedig újabb kiváltságot adományozott, 

melynek alapján a város jogosultságot kapott, hogy három vására mindegyi-

két egy hónapig folytassa, a kupecek pedig vámmentesen kereskedhettek két 

hétig. Az 1613-as t�zvész és a lázongó katonáknak fi zetett különböz� sar-

cok meglehet�sen aláásták a város jólétét, ennek következménye lett, hogy 

1614-ben III. Zsigmond újabb privilégiumot adományozott számára: minden 

vásárra vitt hordó malátára egy garas vámot vethetett ki, egy szekér fából pedig 

egy hasáb illette meg. Az 1657-es svéd betörés (pontosabban szövetségesük: 

II. Rákóczi György foglalta el Bresztet – a ford.) után a város er�sen visszaesett, 

ezért aztán János Kázmér 1661-ben nem csupán újabb kiváltságlevelet ado-

mányozott neki, melyben korábbi szabadságait és jogait er�sítette meg, de 

intézkedéseket is foganatosított régi kifi zetetlen tartozásai leszámítolásának és 

leégett hídjai felújításának érdekében. Az utóbbi intézkedések els�sorban az 

összes városi osztály kötelezettségek teljesítésére való kényszerítését jelentet-

ték. Azon kés�bbi politikai események, melyeknek Breszt nemritkán volt tere, 

mint például az 1676-os király nélküli id�kben az Oginszki herceg által vezérelt 

litván seregek konföderációja, majd ezek után XI. Károly svéd király pogromja 

még ugyanabban az évben; az 1764-es konföderáció és Breszt 1769-ben tör-
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tént elfoglalása Pulawski Kázmér és Frantisek által; a targowicei konföderáció 

1792-ben és azok a veszteségek, melyeket falai alatt szenvedett el 1794-ben 

Szuvorovtól Karol Sierakowski, szétverték gazdagságát és az átlagos, nyomo-

rúságos nyugat-oroszországi városok sorába döntötték.

A  litván–lengyel uralom azon politikai eseményei közül néhány, melyek 

Breszt falai között estek meg: 1446-ban, Kázmér (Jagiellończyk) idején itt tar-

tották a korona-szenátorok kongresszusát abból az alkalomból, hogy a litván–

orosz nemesek Litvániához akarták csatolni Volhiniát és Podóliát. 1454-ben a 

litván nemesek kongresszusa a keresztesek ellen várható hadjárat kapcsán; itt 

Kázmér azt követelte, hogy a litván nemesek, amennyiben Infl andia segítséget 

akarna nyújtani a kereszteseknek, ne engedjék �ket át a poroszokhoz, hanem 

fegyveres er�vel vonuljanak ellenük a lengyelekkel együtt. Az 1505-ös szejmen 

Mihal Glinszki tanácsára Sándor király (Jagiellończyk) majdhogy beleegyezését 

nem adta Stanyslaw Kiszka, Żornowsky, Glebovicz és Zabreżynsky kivégzésébe. 

Itt fogadta Ahmet sahot. 1511-ben és 1515-ben szejm volt, amit I. Zsigmond 

nyitott meg kimondottan Litvánia számára, célja – források keresése a tatárok 

elleni védekezéshez. 1605-ben és 1612-ben két katonai konföderáció volt; 

1653-ban pedig az egész Lengyel–Litván Unió szejmje volt itt. Utóbbiról már 

korábban említést tettünk.

A római katolikus klérus, Balińsky szerint, Jagelló alatt jutott el Bresztbe; 

valószer�bb azonban azt feltételezni, hogy ez Vitovt idején történt. Szerinte az 

els� katolikus templomot itt 1412 körül emelték a Szt. Kereszt nevében, ezután 

hívták be az augusztiánusokat.

Adatok hiányában nem vitatva Balińsky második, az augusztiánusokra vo-

natkozó feltételezését, nem tehetjük, hogy ne jegyezzük meg: a Szt. Kereszt 

templom, amit � katolikusnak mond, éppen ellenkez�leg, pravoszláv templom 

volt. Lássuk, mint mond róla Balińsky, és mit – az akták. Balińsky: „Úgy t�nik, 

Jagelló els�ként épített itt római katolikus plébániatemplomot. Azonban ala-

pozásának felújítása Vitovtnak tudható be, mint err�l Trakaiban, 1412-ben, 

Mária mennybemenetele el�tti pénteken, káplánja és a helyi plébánia papja, 

Andrej számára kiállított véd�levele tanúskodik, melyben ismét megalapítja 

és Szt. Kereszt néven átadja a templomot neki. A templomnak szánt területen 

és a pap számára kijelöltön kívül egy falut is adományoz neki Muhavec mel-

lett. Ugyanebben a kiváltságlevélben említés történik még a Szt. Mikula orosz 

templomról (sic!), a Mocsuszki utcáról és a Rilo folyóról is.

Az okmányokban viszont, 63. és 97. szám alatt ezt olvashatjuk: „Mindeze-

ken túl III. János király meger�sít� levelében a breszti Szt. Megváltó székes-

egyház számára különböz� birtokokat, valamint Kozma és Damján tiszteletére 

Kurcs f�nemesi úr, breszti vajda udvarától Fajbis zsidó udvaráig terjed� lakott 

földterületet jelölt ki örök id�kre, és Szt. Megváltó, Muhavecen túli Szt. Kereszt 

és Szt. Paraszka (Peszkiben) templomai (temetkezési) területeit, melyek a 

moszkvai háború óta parlagok, és csak bizonyos részei, melyek a Szt. Megváltó 

templomhoz tartoznak, zsidó bérlemények, hogy az ezekre vonatkozó jogot, 

elévülés miatt, vagy bármilyen egyéb úton az egyház el ne veszítse…”

121. szám alatt a következ�ket találjuk (185. old.):

„Óhajtjuk, írja Teofi l Godebszki prototrónius Nikodim Anaskevicsnek, 

a breszti katedrális archidiakónusának, hogy állítsák össze a breszti Szt. Ke-
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reszt templomhoz valaha is tartozott, lakott és nem lakott földterületek, 

kertek, kaszálók és egyéb javak leltárját, valamint a korai alapítványoknak, 

viziteknek és felülvizsgálatoknak megfelel�en a benefíciumokét, és adják ezt át 

az említett Szt. Kereszt templom és kiváltságai valódi tulajdonosának, Nyikolaj 

Kiscsenyati tulajdonába. Ha pedig kiderül, hogy a földek közül egynéhány el 

lett idegenítve a templomtól és más személyek jogellenes használatában áll, 

ezeket elvegyék és jog szerint adják oda ugyan�neki.”

Ezeknek a híreknek az összehasonlításából jól látható, hogy Balińsky és 

az akták ugyanarról a Muhavec közeli Szt. Kereszt templomról beszélnek; és 

hogy ennek a templomnak volt vagyona, amihez tartoztak lakott földterületek, 

kertek és kaszálók is: ebben hasonlítanak egymásra, de minden másban tel-

jesen különböz�ek. Balińsky egyenesen azt állítja, hogy ez a templom római 

volt, a dokumentumok pedig azt mondják, hogy a görög-uniátusoké. Ez utóbbi 

hitelesebb, mint az els� állítás, a következ� okok miatt: a bírósági könyvekben 

nem található olyan adat, ami szerint a Muhavec folyó mentén valaha is állt 

volna Szt. Kereszt nev� katolikus és pravoszláv templom is, csupán egy pravo-

szláv templomról esik szó; viszont azt feltételezni, hogy ez katolikusból alakult 

volna át, már csak azért is nagyon nehéz lenne, mert ilyen eset a litván–lengyel 

uralom idején nem volt és nem is lehetett. Ez a templom, minden valószín�ség 

szerint, két másik, a városrész közelében lév� templommal együtt, 1656-ban 

leégett, err�l tanúskodik Jan Potejnek Tracevics breszti protopópához intézett 

levele, melyben megparancsolja neki és a többi pópának, hogy protestáljanak 

ez ügyben, és legyenek azon, hogy ugyanazon a téren újítsák meg ezeket, ahol 

valaha a Szt. Kozma és Damján templom állott. Hogy megújultak-e az említett 

templomok, err�l nincsen közvetlen adat a bíróság könyveiben; ellenkez�leg, 

arra találhatók utalások, hogy a breszti pópaság ilyen irányú kívánalmai ellen-

kezést váltottak ki mind a zsidók, mind pedig az uniátus papság képvisel�inek 

részér�l. Egy bizonyos Lazarevics pópa a volt pravoszláv templom helyén ti-

tokban egy keresztet állított, azzal a céllal, hogy a zsidóktól a területet megka-

parintsa és rajta megújítsa a pravoszláv templomot; azonban ezt a keresztet 

Kolenda metropolita utasítására (ld. No 247.) eltávolították, mivel nem illend� 

helyen állt, magát Lazarevicset pedig bíróság elé állították, avval vádolva, hogy 

úgymond, okmányokat hamisított. A bíróság többek között ezt is elfogadta, és 

Jan Potej általunk fentebb idézett levelét is hamisítványnak min�sítette annak 

ellenére, hogy a kés�bbiek folyamán hitelességét tanúsították úgy a komisz-

szárok, mint III. János király, ill. Teofi l Godebszki utasításai is. Ami a vagyont 

illeti, fölötte a papság illetékességét fenntartották. 1681-ben III. János király 

a breszti Szt. Megváltó székesegyházat meger�sít� levelében említést tesz a 

leégett templomok udvarairól, többek között a Muhavec mögötti Szt. Kereszt 

temploméról is. 1743-ban, a már említett Teofi l Gudebszkij (sic!) prototrónius, 

értesítvén a breszti káptalant Nyikolaj Kiscsenyati újonnan történt kinevezésé-

r�l, követeli, hogy minden lakott és nem lakott földterületet, kertet és kaszálót, 

ami régi id�kt�l fogva valaha is a Szt. Kereszt templomhoz tartozott, tegyenek 

rendbe, hogy jog szerinti új tulajdonosának átadható legyen.

Sokkal megalapozottabban feltételezhetjük, hogy a római katolikus papság 

III. Zsigmond korában és utána árasztotta el Breszt városát. Ennek a királynak 

a korában hívták ide az obszervánsokat, jezsuitákat, trinitáriusokat és a feren-
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ceseket, más korszakban még a dominikánusokat is, valamint az obszerváns, 

a Brigitta és a ferences n�véreket.

Báthory István uralkodása alatt nyílt meg Bresztben az els� patika. A pati-

kus egy bizonyos Genrih Peterszon, breszti „borbély” volt.

A Breszti vajdaságnak saját gazdasága volt. Az 1780-as években bevételei 

397, ill. 935 zlotyig terjedtek, ha a katolikus egyházi járadékot nem számítjuk. 

Elöljáró is volt, de javadalmazás nélkül.

Az 1831-es felkelés után Bresztben új rend lépett életbe, aminek során sok 

uniátus és római katolikus kolostort és templomot megsemmisítettek vagy 

más rendeltetésre alakítottak át. Így például az obszerváns barátok és n�vé-

rek kolostorából kadétiskola lett; az Ágoston-rendib�l – a várépít� mérnökök 

bizottsága; a  trinitáriusokéba az építész-század, a Brigitta n�vérekébe pedig 

a büntet�század költözött be; a  jezsuita kollégiumból lett az er�dparancsnok 

háza; a bazilita kolostorból tüzérségi kaszárnya és a hozzá tartozó pravoszláv 

templom; a  katolikus plébániatemplomot, valamint a Szentháromság, Szt. 

Mihály és Szt. Megváltó uniátus templomokat a pravoszláv kolostorral együtt 

lerombolták, hogy anyagukat az er�d építésére használják fel. A  katolikus 

templomok közül egyedül a dominikánus maradt fenn.

Bárász Péter fordítása

A breszti er�d területén feltárt XIII. századi Beraszcje házai és utcái


