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Lecturis salutem!

2015. áprilisban a Mika Sándor Egyesület Colloquium Offi  ciale II cím-
mel, második alkalommal rendezte meg évenkénti tudományos konfe-
renciáját, amelynek előadásaiból e kötet tanulmányai megszülettek. 

A dolgozatokat témájuk szerint, kronológiai rendbe soroltuk. Az ide-
gen nyelvű összefoglalókat a szerzők készítették, a tördelésért Simonkay 
Mártonnak, a könyv alapját jelentő konferencia megszervezéséért pedig 
Isó Gergelynek tartozunk köszönettel.

Könyvünk összeállítása során mindenekelőtt a folytonosság és a kö-
vetkezetesség kívánalmainak igyekeztünk eleget tenni. Jelen munkával 
tanulmánykötet-sorozatunk hatodik darabját adjuk közre, így célunk 
nem is lehetett más, mint hagyományaink ápolása, azaz a régi forma 
megtöltése új tartalommal. Ez az új tartalom továbbra is magán hordozza 
mindazokat a jegyeket, amelyek korábbi munkáinkat is jellemezték. 

Így a tanulmányok szerzőinek kutatatási területei általában távol esnek 
egymástól, és írásaik különböző kidolgozottsági szinten állnak. Fiatalabb 
szerzőink egy-egy szakdolgozat vagy OTDK-pályamű alapján mutatják 
be eredményeiket, a tapasztaltabbak pedig többnyire doktori kutatási 
témájuk egy-egy részkérdését ismertetik. A kötetünkben olvasható dol-
gozatok régészeti, valamint diplomácia-, politika-, egyház-, társadalom-, 
és kultúrtörténeti problémákkal foglalkoznak. Ennek ellenére úgy vél-
jük, a tudományterületek, történeti korszakok, megközelítési módok és 
módszerek sokszínűsége nem csökkenti a kötet kohézióját, hiszen annak 
legfontosabb építőköve – az önálló kutatás és eredményeinek igényes 
bemutatása – minden tanulmány közös jellemzője.

E kötet tehát külső és belső habitusában nem vállal többet s mást, 
mint elődei: szerényen beáll a sorba, megmutatja magát és jelez. Jelzi egy 
újabb munkával töltött esztendő elteltét, s jelzi szándékaink és elköte-
leződésünk változatlanságát. Teszi mindezt a maga tökéletlenségében, 
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8

de abban a reményben, hogy csekély erejével mégiscsak hozzájárulhat 
valamivel közös hivatásunk, a magyar történettudomány műveléséhez és 
gyarapításához.

2016. március 15.

      A szerkesztők
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Szabó Melinda

Az ordo equester feliratos emlékei 

Pannoniából az I. században

Tanulmányom két, egymástól elkülönülő, ugyanakkor egymásra 
épülő részből áll. A vizsgálat kérdésköre az I. századi Panno-
niában megjelenő lovagok „eredete” és viszonya a pannoniai 

közigazgatáshoz. Ennek megértéséhez azonban először vázolni kell azt 
a hivatali sémát, amely a lovagrendiek számára betölthető volt, és amely 
záloga volt a katonai-politikai pályán való előmenetelüknek, valamint 
a lovagrend rövid történetét. A tanulmányban azok a feliratos emlékek 
kaptak helyet, amelyek Pannonia provincia területén kerültek elő, mert 
a vizsgálat célja a lovagrendi tisztségviselők helyi megtelepedésének, a 
pannoniai közigazgatásba való beilleszkedésének feltérképezése. Éppen 
ezért, bár birodalomszerte igen sok felirattal találkozhatunk, amelyeken 
szolgálati idejük alatt Pannoniában is megbízatást teljesítő lovagrendi 
katonatiszteket neveznek meg, ők, mivel elkerültek a provinciából, a 
vizsgálat szempontjából nem lényegesek. Ugyanezen a gondolatmeneten 
haladva „feleslegesnek” tűnhet a katalógusban felsorolt személyek nagy 
része is. De úgy vélem, értékes adatokat nyerhetünk a többi, Pannoniában 
fennmaradt lovagrendieket említő feliratból is a provincia meghódításá-
ról és romanizációjáról, még ha nem képezik is a kutatás elsődleges célját 
illetve csak egy teljes listából választhatóak ki – minél kisebb hibaszáza-
lékkal – a vizsgálat számára elsődlegesen fontos feliratok.

Az ordo equester története és cursus honoruma

A köztársaságkori lovagrend kialakulásának alapját egy korábbi szokás 
adta, miszerint egyes kiválasztott személyek állami pénzen maguknak 
lovat vásároltak – a cél katonai szolgálatba állításuk volt –; ezek az „állami 
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szabó melinda10

lóval” rendelkezők alkották a köztársaságkorra a kialakuló lovagrendet.1 
Abban, hogy a senatori rendtől elkülönült a lovagrend, nagy szerepet ját-
szott a lex reddendorum equorum (Kr.e. 129.), amelynek értelmében azok 
a lovagok, akik senatori tisztség betöltésére vállalkoztak, kötelesek voltak 
lovukat – mint a lovagrend társadalmi szimbólumát – visszaadni. Ezután 
több lovagrendi jelkép is megjelent, amelyek mind erősítették a rend 
egységesülését, ilyen volt az aranygyűrű és a keskeny bíborsáv (angustus 

clavus). A lex Roscia pedig őket már rendként kezelve a nyilvános játé-
kokon, számukra külön helyeket tartatott fenn.2 A köztársaságkorban a 
lovagrend tagjainak névsorát census alapján – amelynek összege 400.000 
sestertius – állították össze a censorok,3 a császárkorban azonban már csá-
szári hozzájárulásra volt szükség a rendbe való bekerüléshez.4 Septimius 
Severus uralkodásától kezdve a lovagrendiek már gyakorlatilag hivatásos 
tisztek, és azokat a magas katonai tisztségeket is ők töltik be, amelyek 
korábban a senatori cursus honorum részét képezték. A lovagrend „meg-
szűnése” a III. századi társadalmi változásokból következik. Ez nem 
tagjainak lesüllyedését jelenti, sőt, a lovagrend vezető csoportjai Cons-
tantinus uralkodásától kezdődően felvételt nyernek a senatori rendbe. Az 
alacsonyabb rangúak – perfectissimi – nem kerültek be a senatori rendbe, 
tisztségeiket azonban alacsonyabb hivatalnokok számára is elérhetővé 
tették. Ez a constantinusi reform a lovagrend megszűnését jelentette.5  

A cursus honorum – amelyet Augustus uralkodásától kezdve nevez-
hetünk kialakult, bevett gyakorlatnak6 – első lépcsőfoka az equestres 

militiae, vagyis a katonatiszti szolgálat letöltése volt. A lovagrendiek 
számára kötelező betöltendő katonai tisztségek három különböző rang-
osztályba voltak sorolhatók. Az első a cohorsok vagy auxiliák élén be-
töltött praefectusi vagy tribunusi tisztség, valamint a praefectus fabrum,7 

vagyis a gyalogos segédcsapat-parancsnoki tisztségek voltak. A második 

1 Borhy 2003. 495. Ennek megfogalmazására több terminus is használatban volt: 
eques Romanus, equo publico, equum publicum habens; equo publico. 
2 Alföldy 2002. 58.
3 Borhy 2003. 495.
4 Ekkor az elnevezésük is megváltozik, ennek megfelelően: equo publico donatus ab 

imperatore / honoratus ab imperatore / exornatus ab imperatore. Borhy 2003. 495.
5 Alföldy 2002. 182.
6 Borhy 2003. 495.
7 A praefectus fabrum tisztségét Buday nem a tres militiae equestres közé sorolja, ha-
nem az egyéb betölthető katonai tisztségek közé. v.ö. Borhy 2003. 495.
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az ordo equester feliratos emlékei pannoniából 11

a tribunus militum vagy legionis. Ez utóbbi az ordo senatorius tagjai szá-
mára is betölthető volt, a lovagoktól azonban megkülönböztették őket: 
széles bíborsávot (laticlavius) viseltek a senatori rangúak, míg keskenyet 
(angusticlavius) a lovagok. A harmadik, egyben legmagasabb tisztség a 
praefectus alae vagy más néven praefectus equitum volt, a lovas segéd-
csapati parancsnokság.8 Ez a sorrend azonban Claudius uralkodása alatt 
megváltozott: „Equestris militias ita ordinavit, ut post cohortem alam, 

post alam tribunatum legionis daret.”9 Suetonius megállapítása szerint a 
tribunusi tisztség került a militia equestris csúcsára. Ugyanakkor Buday 
Árpád megállapítása szerint10 a claudiusi reform nem volt hosszú életű, 
és a korábbi sorrend maradt meg hosszú távon a gyakorlatban. Ehhez 
hasonló volt pl. a cohortes vigilum esete, ahol a cohorsok élén tribunusok 
álltak, az egységeket azonban a praefectus vigilum fogta össze11 Fontos 
megjegyezni azonban, hogy cursus honorum esetén a tribunusi és 
praefectusi tisztségek különböző csapatok (legio, cohors, auxilia) élén 
álltak, példánk tehát nem tekinthető tökéletes párhuzamnak. Valamint a 
cohortes vigilum nem tartoztak a reguláris haderőhöz, nem jelenthetjük 
ki tehát kétségek nélkül, hogy sémájuk a reguláris haderőre is biztosan 
alkalmazható volna.

A császárkori szövegekben az a quattuor militiis megfogalmazással 
is találkozhatunk, amely szerint az előbbiekben felvázolt három lépcsős 
katonai tisztségsor valójában négylépcsős volna. Ennek magyarázata, 
hogy a III. századtól kezdve a primuspilus rangot elérő katonák felvételt 
nyerhettek a lovagrendbe. Mivel ezt a tisztséget is – az ő esetükben – a 
kötelezők közé számították, számukra valóban négylépcsőssé vált a tiszt-
ségsor.12 A primuspilusok hivatali sémája némiképp eltérhetett a fentebb 
ismertetettől. Bizonyos Róma városi csapatok, pl. a cohortes vigilum, 

cohortes urbanae, vagy a cohortes praetoriae tribunusi rangját a III. szá-
zadtól ők töltötték be.13 14

8 Buday 1914. 171. és Borhy 2003. 495.
9 Suet. Claud. 25.
10 Megállapítását így támasztja alá: „feliratos emlékeink… igazolják”, de ennél az álta-
lánosításnál konkrétabb példákat nem hoz. Buday 1914. 171. 
11 Devijver–Waelkens 1997. 304. 
12 Buday 1914. 171.
13 Devijver–Waelkens 1997. 304.
14 Az említett cohorsok főparancsnoka azonban praefectus!
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szabó melinda12

A militia equestris letöltése után is több különböző katonai pozíciót 
tölthettek be a lovagok, amelyek révén a birodalmi szintű közigazgatásba 
is bekerültek.15 Ilyenek voltak pl. a fl ották élén álló praefecti, helyette-
seik, a subpraefecti és általában minden Rómában állomásozó csapat 
praefectusa.16 A tres militiae equestris utáni praefecturákon belül az alábbi 
rangsor állítható fel: a praefectus classis Ravennatis és Misenensis egy-
mással egyenrangúak voltak, ezt követte a praefectus vigilum, majd a 
praefectus annonae. A rangsor tetején a praefectus Aegypti és praefectus 

praetorio állt.17 

 A kötelező három tisztség után azonban nem kellett feltétlenül 
katonai pályán maradnia a lovagrendi ifj aknak. Kb. 26-30 éves koruk 
között lehetőségük nyílt a polgári életbe való átlépésre a procuratori 
tisztség vállalásával. A procuratori hivatalokat funkciójuk alapján három 
csoportba sorolhatjuk: a különböző pénzügyi tisztséget ellátó,18 a császár 
által a katonai- és polgári közigazgatás egyes ágainak élére kinevezett 
hivatalnokok,19 és végül az udvari szolgálat különböző ágaiban tevékeny-
kedők.20 21 Fizetésük alapján a procuratorok az alábbi csoportokba sorol-
hatók: trecenarii – 300.000 sestertius/év, ducenarii – 200.000 sestertius/
év, centenarii – 100.000 sestertius/év, sexagenarii – 60.000 sestertius/év. 
A felsorolt procuratori feladatkörök mellett találkozhatunk a „tisztségek 
kettős betöltésének” esetével is – ami természetesen csak átvitt értelem-
ben kettős –, ahol a lovagrendiek procuratori, subcuratori vagy adiutori 
minőségben segítettek a senatori rangú tisztségviselőnek vízvezetékek 
helyreállításában, a gabonaellátás ügyeinek intézésében, a Tiberis szabá-
lyozásával kapcsolatos kérdésekben, és egyéb, adminisztratív feladatok 
ellátásában.22

15 Borhy 2003. 495.
16 Buday 1914. 172. Ide tartozhatott a praefectus fabrum tisztség is, vö. 7. lábjegyzet.
17 Buday 1914. 173. A praefectus vigilumot és praefectus annonaet nem egymás után 
következőnek, hanem egyenrangúnak tünteti fel: Devijver–Waelkens 1997. 304.
18 Ebbe a csoportba tartoztak: procuratores Augusti (a tartományokban, Itáliában vagy 
Rómában a helytartó mellett a quaestori feladatokat ellátó procuratorok, valamint 
a császári ház különböző pénzügyi felügyelői: procurator a rationibus, procurator 

hereditatium, procurator XX  hereditatium.)
19 Ebbe a csoportba tartoztak: pl. praefecti annonae vagy praefecti vehiculorum
20 Ebbe a csoportba tartoztak: procurator bibliothecarum, procurator a libellis, procu-

rator a cognitionibus, procurator ab epistulis stb.
21 Buday 1914. 172.
22 Brunt 1983. 45.
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az ordo equester feliratos emlékei pannoniából 13

Lovagok Pannoniában a Kr. u. I. században

Pannonia területéről az I. századból az ordo equesterrel kapcsolatban 12 
felirat ismert. Ez az időbeli keret három fontos elemet ölel fel a provincia 
történetében: a provincia meghódítását,23 a hatalom stabilizálását és a 
romanizáció kezdetét. 

Az első század az első két, már romanizálódás útjára lépett generá-
ció évszázada. Az az időszak, amikor a birodalom más területeiről is 
érkeztek már a birodalom kötelékében élők, akik akár meg is telepedtek 
a provincia területén, valamint ekkor kerültek kapcsolatba a bennszü-
löttek a római népességgel, és léptek lassanként a romanizáció útjára. A 
kérdésfeltevés az I. század kapcsán, hogy mennyiben állt a provinciában 
megjelenő lovagi réteg az ide érkező katonákból, és mennyiben kezdtek 
az ordo equester sorába bekerülni a bennszülöttek ebben az időszakban, 
vagy egy fél évszázadnál több időre volt-e szükség a folyamat kezdetéhez.

A birodalom területén az ordo equester származás szerinti megoszlása 
a következő volt:24

itáliaiak provinciálisok 

Augustus - Caligula 76% 24% 

Claudius - Nero 56% 44% 

Flaviusok 41% 59% 

2. század 45% 55% 

23 A provincia meghódításának vitás kérdéseit itt nem tárgyalom. Az időbeli hatá-
rokkal kapcsolatosan azonban megjegyzendő események és időbeli keretek: a Kr. 
u. 6–9 közötti pannon-dalmata lázadás leverése után a bennszülött törzseket már 
valószínűleg a római katonaság által ellenőrzött közigazgatási egységekbe sorolhatták 
Tiberius uralkodása alatt. Ezt követően, valamikor Claudius uralkodása alatt szer-
vezhették provinciává a területet, hiszen 50-ben a provinciának már helytartója volt 
(Palpellius Hister); Nero uralkodása alatt Marcus Seius feliratán szerepelt először a 
Pannonia elnevezés, a 69-es év eseményeiben már tényezőt jelentettek a pannonniai 
legiók. Változást a Flavius-kor jelentett a provincia szerepében és berendezkedésében: 
ekkortól a csapatok már nem pacifi kációs- és hódító feladattal érkeztek a területre, 
hanem határvédelmi feladatokkal a Duna mentére kerültek. Mócsy 1974. 4749.; Sza-
bó–Borhy 2015. 9193.
24 A táblázat alapjául szolgáló adatok forrása Devijver 1989. 107.
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szabó melinda14

A birodalom egészére tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
provinciális származású lovagok a Flavius korra kerültek többségbe.25 De 
Pannoniában ez az időszak még a birodalomba tagozódás ideje volt, így 
a helyi elitből származók még nem emelkedtek lovagi rangra, Pannonia 
tehát nem mutatja ezt az arányt.

Pannonia területéről ismert, I. századi, lovagokat is említő feliratok-
ból26 származó adatokat térképre vetítve a következő képet kapjuk: a 
Claudius-kori feliratok kirajzolják a római hódítás korai útvonalait.27 A 
provincia megszervezése Claudius uralkodására keltezhető, de ez alatt az 
időszak alatt még összefüggő, jól szervezett egységet nem alkotott. Ennek 
ellenére városalapítások már történtek, például Savaria colonizációja.28 
Ugyanakkor a Claudius uralkodására keltezhető feliratos emlékek lelő-
helyei Carnuntum, Brigetio és Sirmium. Bár városalapítás nem történt 
még Carnuntumban Claudius alatt, a későbbi alapítás lehetőségét rejti a 
hadsereg jelenléte, valamint a település alapja annak a később városala-
pításokkal megerősített tengelynek, amely a Borostyánút révén Emona 
után Pannonia területére belépve Carnuntum felé húzódik. A Sirmium 
környéki katonai jelenlét megint csak nem meglepő, itt a városalapítások 
a Flavius korban kezdődtek,29 de ha elfogadjuk, hogy a Monumentum 

25 Ez az arány természetesen módosul, ha a vizsgálat során különbséget teszünk a lova-
gi rangú tisztségek között. Minél magasabb rangú egy adott tisztség, annál magasabb 
százalékban itáliai eredetű lovagok töltik be. Devijver 1989. 108. 
26 Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy ebből az időszakból több olyan lovagi 
rangú személy ismert, akik – tekintetbe véve a csapatot, ahol szolgálatot teljesítettek 
az I. században – bár Pannoniában is szolgáltak, innen feliratos emlékük nem maradt. 
Ezeknek a feliratoknak az elemzése nem képezi jelen munka tárgyát. Ezen adatok 
felgyűjtése és elemzése: Fitz 1993.
27 A három legkorábbi felirat – Claudius uralkodásának idején – Carnuntum, Brigetio 
és Sirmium városából való. Az erődláncolat kiépítéséről a legkorábbi adataink Kr. u. 
73-ból vannak, amikor Caius Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus legatus 

Augusti pro praetore Aquincumban auxiliaris tábort, Carnuntumban legiotábort 
épített. A korai katonai erődök mindemellett azokon a helyeken létesültek, amelyek 
keresedelmi- és közlekedési szempontból jelentősek voltak. Claudius uralkodása alatt 
jöhetett létre erőd Carnuntumban, és ugyancsak az ő uralkodása alatt már a Duna 
Arrabona és Solva közötti szakaszát ellenőrzésük alá vonták a rómaiak – így Brigetiót 
is. Déli irányból pedig igazolhatóan Vetus Salináig és Lussoniumig tarthatott a 
rómaiak által ellenőrzött terület, vagyis Sirmium is beleesik az említett útvonalba. 
Szabó–Borhy 2015. 108–110.
28 Szabó–Borhy 2015. 96.
29 Szabó–Borhy 2015. 98–99.
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az ordo equester feliratos emlékei pannoniából 15

Ancyranumban megjelölt Duna-szakasz a Dráva és Száva közötti, szintén 
nem meglepő a területen a római hadsereg jelenléte.30 A Claudius uralko-
dása alatt feltételezhetően egyre inkább római befolyás alá kerülő és római 
jelenlétet mutató területek közül Brigetio az, amelyik a három település 
közül a Flavius kor végéig nem emelkedett városi rangra, de a területen 
katonai jelenlét régészetileg már Claudius uralkodásától igazolható.31 

A Vespasianus uralkodására datálható feliratok a korábbi időszakhoz 
hasonlóan a provincia északnyugat- és délkeleti részén is megjelentek, 
valamint a határvédelem kiépülésével összhangba hozhatóan a Duna-
kanyar területéről ismerünk feliratokat. A feliratok – mivel elsősorban 
a katonaság jelenlétével hozhatók összefüggésbe – több esetben azokról 
a településekről kerültek elő, ahol a régészeti leletek és építési feliratok 
tanúsága szerint Vespasianus uralkodásának idejére tehető az adott 
katonai táborok megépítése. Ilyenek: Aquincum, Cannabiaca, és Cirpi.32 
Domitianus uralkodásának kezdetére már egy megerősített határvédel-
mi rendszerrel33 számolhatunk, aminek szerémségi szakaszán végzett 
további építési- és erődítési munkálatokat a császár. A már Traianus ural-
kodása alatt született két, 98-ra keltezhető katonai diploma már a Domi-
tianus által kezdett háborúk lezárását jelezheti.34 Domitianus és Traianus 
uralkodásától kezdve, mint láttuk, a provincia belső területein is elkezd-
tek megjelenni a lovagokat említő feliratok. Az I. századi feliratok területi 
megjelenése tehát megfelel a provincia elfoglalásáról és romanizálásáról 
eddig alkotott képnek.

Az első századi feliratok megoszlása típusuk alapján a következő: 7 
katonai diploma, 2 sírkő, 1 oltár, 1 titulus honorarius, valamint 1 határ-
kő. Egyhangúságot Domitianus uralkodásától Traianus uralkodásának 
kezdetéig fi gyelhetünk meg: az ebből az időszakból származó források 
mindegyike katonai diploma (4 db.). A feliratok túlnyomó többségükben 
a provincia határvidékéről származnak, csak két katonai diploma – 85-ből 

30 A kérdésről részletesen: Kovács–Fehér 2004. 234–235.
31 ld. 27. lábjegyzet!
32 A Vespasianus uralkodása alatt épült táborok listája: Aquincum, Cannabiaca, Cirpi, 
Albertfalva, Ulcisia Castra, Campona, Intercisa, Ad militare, Cornacum, Malata, 
Acumincum, Rittium, Burgenae, Taurunum. Kovács–Fehér 2003. 170.
33 Ez azt is jelentette többek között, hogy már 11 ala és 23 cohors állomásozott a dunai 
határ mentén Pannoniában. Kovács–Fehér 2003. 170.
34 Ez az időszak egyben még Traianus dák háborúit megelőző időszak – hiszen az 
101-ben veszi kezdetét. Kovács–Fehér 2003. 176.
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és 98-ból – származik a belső területekről, a Dél-Dunántúlról; az első 
Domitianus, a második Traianus uralkodásának idejéről. Utóbbi talán 
jele lehet a még Domitianus uralma alatt kezdődő háborúk lezárásának.35

Az első századi feliratokról ismerünk két praefectust, két tribunus 

militumot, egy praefectus alaet és hét praefectus cohortist. Ezeknek idő-
beli és típusbeli megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:36

Település Tisztség Keltezés Felirat típusa

Brigetio praefectus (alae? 
cohortis?) Claudius oltár

Carnuntum tribunus militum Claudius sírkő
Sirmium praefectus cohortis Claudius diploma
Aquincum praefectus alae Vespasianus titulus honorarius
Carnuntum tribunus militum Vespasianus sírkő1

Cuccium praefectus alae Vespasianus határkő
Cannabiaca praefectus cohortis Vespasianus diploma
Cirpi praefectus cohortis Vespasianus diploma
Carnuntum praefectus cohortis Domitianus diploma
Beleg praefectus cohortis Domitianus diploma
Intercisa praefectus cohortis Traianus diploma
Felsőnána praefectus cohortis Traianus diploma

 
Az adatsor elemzéséből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az idő 
előrehaladtával a magasabb rangú lovagoknak egyre kevésbé maradt fel-
iratos emléke Pannoniából, a 80-as és 90-es évekből pedig gyakorlatilag 
hiányoznak. Ez esetleg összefüggésben lehet az ezekben az években zajló 
dák- szarmata háborúkkal,37 amennyiben ez a tendencia a II. században 
nem folytatódik. Ez a II. századi feliratok összegyűjtése után válik majd 
világossá.

A feliratok közül nem ad mindegyik információt a lovagok origójáról, 
de ahol van erre vonatkozó adat, kivétel nélkül itáliai origót jelölnek meg 
a feliratok. Ennek oka lehet egyrészt, hogy a még nem teljesen stabil hely-
zetű, még hódítás alatt álló provinciába megbízható, nem provinciális ele-
meket küldtek, a romanizációs céloknak megfelelően. Hiszen Pannonia 
35 Kovács–Fehér 2003. 176.
36 A pontos keltezési adatokat ld. katalógus.
37 Mócsy 1974. 87–89. 
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az ordo equester feliratos emlékei pannoniából 17

esetén a provinciává szervezése – bár sok, főleg kronológiai kérdést vet 
fel – a pannon-dalmata lázadást követően egy alapvetően békés folyamat 
lehetett. A lovagok origójával szemben pl. a legio XV Apollinaris katonái-
nak származása vegyes, Ara Agrippinensiumtól Cyrrhusig.38

A katalógus 6. tételével kapcsolatban érdemes szót ejteni a bennszü-
lött közigazgatás és a provinciában letelepedő lovagok kapcsolatáról. A 
bennszülött lakosság közigazgatása a civitates peregrinae rendszere révén 
zajlott. A civitasok katonai felügyeletét a szomszédos területeken állomá-
sozó római csapatok magasabb rangú tisztjei látták el, ez a tiszt gyakorta 
lovagrendi volt.39 Átlagosan két civitas peregrina jutott egy auxiliáris 
csapatra, az északi területeken pedig a legio XV Apollinaris több civitasra 
is felügyelt. Az ilyen típusú katonai fennhatóságra több példánk is van 
Pannonia területéről: Lucius Volcacius Primus, a cohors I Noricorum 

praefectusa volt, majd elnyerte a praefectus ripae Danuvii et civitatium 

duarum Boiorum et Azaliorum tisztséget is. Felirata a mai Fermo terüle-
téről került elő, ahol Volcacius később a municipiumigazgatásban csinált 
karriert.40 A kat.6. számú feliratban szereplő Tiberius Claudius Priscus 
a civitas Scordiscorum praefectusa volt,41 ezt a tisztséget praefectus alae 
minőségben töltötte be, hiszen az ala I civium Romanorum praefectusa 
volt. Neve alapján polgárjogot Claudius vagy Nero uralkodása alatt 
kaphatott, a militia equestris harmadik fokát pedig a Flaviusok ural-
kodása alatt érhette el. Az idézett felirat arról tanúskodik, hogy a vicus 
Iosista határán, Sirmium környékén, a colapianusok és amantinusok 
szállásterületén földet kapott. Ez a momentum része annak az I. századi 
folyamatnak, amelynek során elkezdtek kialakulni Sirmium környékén 
a nagybirtokok. Ennek egyik mozgatórugója a területen a deductio volt, 
valamint hatott rá a civitas peregrinák feletti katonai felügyelet felszámo-
lása, ami a Flaviusok uralkodásától Traianus uralkodásáig tartó folyamat 
lehetett. Tiberius Claudius Priscus letelepedése emellett példája annak, 
hogy a törzsek felügyeletével megbízott, lovagrendi rómainak – persze 
a lovagrend alacsonyabb, pusztán katonai feladatokat ellátó rétegéhez 

38 Beszédes–Mosser 2003. 15. és Kat.5.
39 Mócsy 1974. 53. Ilyen lovagrendi tisztségek pl. legio primuspilusa, cohors vagy 
auxiliáris egység praefectusa.
40 Fitz 1993. 268. Származását tekintve Volcacius a Vellina tribusba tartozott.
41 Fitz 1993. 268. Ezzel kapcsolatban két feliratot is említ, ezeket egyelőre nem sikerült 
megtalálnom. 
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tartozott – nem volt elképzelhetetlen, hogy letelepedjen a határprovin-
ciában.42 Sőt, letelepedése összefüggésben lehetett Sirmium Flavius-kori 
alapításával,43 ezekbe az új coloniákba ugyanis előszeretettel telepítettek 
leszerelt katonákat – bár elsősorban pannoniai származásúakat.44 A 
Flavius-kori változások egyike, hogy a civitas peregrinák kikerültek a 
katonai fennhatóság alól, és élükre a bennszülött lakosság előkelői közül 
(principes) választottak tisztségviselőt.45  A principes is megkaphatták 
a praefectus elnevezést, ilyen például a tisztségében Tiberius Claudius 
Priscust már bennszülöttként követő Titus Flavius Proculus princeps 

praefectus Scordiscorum. Az analógiák alapján azonban ez nem tekint-
hető lovagrendi tisztségnek. Hiszen, mint Neviodunum városa esetében, 
a megszüntetett civitas princepsei az új város decuriói lettek, vagyis az 
ordo equesterhez semmi közük nem volt, hanem az ordo decurionumba 
kerültek. 46

Összegzés

A római hódítás Pannoniában természetesen változásokat hozott a 
helyi őslakosok életében. A bonus et locuples elvnek megfelelően a 
bennszülött családok a romanizáció útjára léptek, kialakult egy gazdag 
és római-barát réteg, akik a városok vezetőinek szerepét töltötték be, 
az ordo decurionumot alkotva. Ugyanakkor az ordo decurionum felfelé 
nyitott volt,47 tagjai számára a lovagrendbe való továbblépés lehetősége 
adott volt. Ez a réteg termelte ki  tehát nagy többségében a provinciális 
származású lovagokat. Ez a folyamat azonban még az I. században nem 

42 Letelepedése és az, hogy utána már bennszülött előkelőt nevezni ki a civitas élére, 
a fl aviusi municipiumok létrehozásának egyik alapját mutatják. A Flaviusok ugyanis 
a városalapítások során egyaránt támaszkodtak az őslakosságra és a betelepülőkre. 
Mócsy 1974. 133.
43 Fitz 1993. 268. Letelepedésének helye azonban nem az a terület, amely felett 
praefectus civitatis tisztséget látott el, hanem az amantini szállásterülete. Ehhez ld. 
Kovács–Fehér 2003. 184.
44 Kovács–Fehér 2003. 169.
45 Mócsy 1974. 130. Ez sok esetben polgárjog-adományozással is együtt járt.
46 Mócsy 1974. 130.
47 Alföldy 2002. 122. A provinciálisok lovagrendbe vételének legjellemzőbb idősza-
ka – a birodalom egészére nézve – a császárság első két évszázada. Pannonia ezzel 
szemben, a hódítás miatt, időbeli csúszásban van.
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fi gyelhető meg, a bennszülöttek rendekbe emelése ez után kezdődött 
meg a provinciában. A provinciális igazgatásban tevékenykedő lovagok 
is ezekből a decurio-lovag családokból származtak, azok közül, akik nem 
álltak birodalmi szolgálatba.48 

Az egész birodalomban megfi gyelhető tendencia, hogy akiknek csak 
egy militiájuk volt, esetleg extra ordinem legiotribunusok, nem folytatták 
a cursus honorumot, hanem a municipális elit tagjai lettek. A további ku-
tatások feladata e kérdés vizsgálata Pannonia szempontjából. Az I. száza-
di, a provinciában fennmaradt feliratos anyag nem nevez meg pannoniai 
származású lovagot, ugyanakkor Tiberius Claudius Priscus személyében 
a provinciában letelepedő lovaggal már találkozhatunk.

Jelen kutatás bevezetése annak a munkának, amely az ordo equester 

pannoniai feliratos hagyatékát igyekszik feltérképezni, mivel a II. szá-
zadtól jelentős feliratanyag-bővüléssel számolhatunk az egész provin-
ciában, így várhatóan a lovagrend helyi elemeiről is több információt 
szerezhetünk. 

48 Alföldy 2002. 144. Az sem elhanyagolható tény, hogy a lovagrendbe jutott decuriók 
nem feltétlenül mondtak le a városi ordóban betöltött szerepükről. Alföldy 2002. 
145.
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Katalógus49

1. Caius Nymphidius Sabinus50

I.O.M. / C(aius) Nym / phidius / Sabinus / [pr]ae<f> ? [ -- / -----]
Iuppiter Optimus Maximusnak, Caius Nymphidius Sabinus, praefectus.
Brigetio, 41-54.51

2. Caius Cavarius Priscus52

[Tib(erius) Claudius Caesar Augustus Germanicus? ….. auxiliaris, qui ….. 
sunt in Illyrico sub …..] idibus Febr(uarias) cohort(ortis) II Hispanorum, 
cui praeest C(aius) Cavarius Priscus …..
… Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus ……. február idusán, 
a cohors II Hispanorumban, ami Caius Cavarius Priscus parancsnoksága 
alatt áll, …
Sirmium, 54.

3. Lucius Cossutius Costa53

L(ucius) Cossutius / L(uci) f(ilius) Sab(atina tribu) Costa / trib(unus) 
mil(itum) / leg(ionis) XV Apol(linaris)
Lucius Cossutius Costa, Lucius fi a, a Sabatina tribusból, a legio XV 
Apollinaris tribunus milituma.
Carnuntum, 41-54.

4. L(ucius) M[---]54

 [Imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) pontif(ici) maxim(o)] / 
[trib(unicia) pot(estate) IIII imp(eratori) X p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) 
IIII desig(nato) V censori] / T(ito) Caesar[i Vespasiano imp(eratori) 
IIII pont]if(ici) [co(n)s(uli) II desig(nato) III] / Caesar[i Aug(usti) f(ilio) 
Domitiano co(n)s(uli) II p]rincip(i) [iuv]en[t(utis)] / C(aio) Calp[etano 

49 A katonai diplomákat hely hiányában nem teljes szövegükkel, hanem a lovagrendi 
személyre vonatkozó adat kiemelésével közlöm. A feliratok Fitz 1993.; EDCS és EDH 
alapján.
50 Fitz 1993. 257.
51 EDH; HD039165
52 Fitz 1993. 259.
53 EDH; HD046294
54 Fitz 1993. 267.
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Rantio Quirinale55] Val(erio) Festo leg(ato) / ala [prima Tungrorum] 
Frontoniana / L(ucio) M[---]ore praefecto.
Imperator Caesar Vespasianus Augustusnak, pontifex maximusnak, 
a tribunusi hatalom négyszeres birtokosának, tízszeres imperatornak, 
a haza atyjának, négyszeres consulnak, ötszörös kijelölt consulnak, 
censornak. Titus Caesar Vespasianusnak, négyszeres imperatornak, 
pontifexnek, kétszeres consulnak, háromszoros kijelölt consulnak, Cae-
sar Domitianusnak, Augustus56 fi ának, kétszeres consulnak, princeps 
iuventutisnak, Caius Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus 
legatusnak (állította) az ala I Tungrorum Frontoniana Lucius M[---] 
parancsnoksága alatt.
Aquincum, 73.

5. Caius Iulius Capretanus57 

C(aius) Ofanius / C(ai) f(ilius) Col(lina tribu) Valens / Cyrro mil(es) 
le[g(ionis)] / XV Apoll(inaris) stip(endiorum) VIII / ann(orum) XXX h(ic) 
s(itus) e(st) / C(aius) Iulius Capretanus / trib(unus) mil(itum) leg(ionis) 
eius / d(em) / h(eres) p(osuit)

Caius Ofanius Valens Caius fi a a Collina tribusból, cyrrhusi származá-
sú, a legio XV Apollinaris katonája szolgált 8 évet, élt 30 évet, itt nyugszik. 
Caius Iulius Capretanus ugyanannak a legiónak tribunus milituma, az 
örököse állította.
Carnuntum, 74-79.58  

6. Tiberius Claudius Priscus59

 Age(r) / vici Iosi/sta ads/ig(natus) Ti(berio) Cl(audio) Pr/isco pr(a)ef(ecto) 
/ alae I c(ivium) R(omanorum) // CAE

Tiberius Claudius Priscusnak, az ala I civium Romanorum praefectus 
alae-jának kijelölve a vicus Iosista területéből. 

55 Quirinale-ként kiegészítve: TitAq. I. 0001.; v.ö. ugyanez a név Hispaniából Quirinali-
ként kiegészítve: HD 000478; HD 010591; ugyanakkor Quirinale-ként: HD 015506; 
HD 023857; 
56 T.i. Vespasianus
57 Fitz 1993. 269.
58 Mosser 2003. 193.
59 Fitz 1993. 268.
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Teutoburgium/Cuccium?60 51-100.61

7. Sextus Nerianus Clemens62

Imp(erator) Titus Caesar ….. Vespasianus Augustus pontifex maximus 
tribunic(ia) potestat(e) VIIII imp(erator) XV p(ater) p(atriae) censor 
co(n)s(ul) VIII iis qui militaverunt equi[te]s et pedites in alis quattuor 
et cohortibus decem et tribus ….. quae sunt in Pannonia sub T(ito) 
Atilio Rufo ….. idibus Iunis L(ucio) Lamia Plautio Aeliano C(aio) Ma-
rio Marcello Octavio Publio Clunio Rufo co(n)s(ulibus) …. cohort(is)  I 
Montanorum cui praest Sex(tus) Nerianus Sex(ti) f(ilius) Clu(stumnia 
tribu) Clemens …..

Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus pontifex maximus, a 
tribunusi hatalom kilencszeres birtokosa, tizenötszörös imperator, a 
haza atyja, censor, nyolcszoros consul, azoknak, akik lovasként és gya-
logosként az alábbi négy ala-ban és tizenhárom cohorsban szolgáltak 
… akik Pannoniában Titus Atilius Rufus parancsnoksága alá tartoz-
tak… Június idusán  Lucius LAmia Plautius Aelianus és Caius Marius 
Marcellus Octavius Publius Clunius Rufus consulsága alatt …… a cohors 
I Montanorumban, aminek az élén Sextus Nerianus Clemens, Sextus fi a 
a Clusutmnia tribusból, áll …..
Cannabiaca, 80.

8. Anonymus63

[Imp(eratori) Tito Caes(ari) divi Vespasiani f(ilio)] / [Vespasiano Aug(usto) 
pont(ifi ci) max(imo) trib(unicia)] / [pot(estate) VIIII imp(eratori) XV 
p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) VIII Caesari] / [divi Vesp(asiani) f(ilio) 
Domitiano co(n)s(uli) VI] / T(ito) Atilio [Rufo legato Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore)] / coh(ors) XIIX [vol(untariorum) ---]
Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustusnak, az isteni Vespasi-
anus fi ának, pontifex maximusnak, a tribunusi hatalom kilencszeres 
birtokosának, tizenötszörös imperatornak, a haza atyjának, nyolcszo-
ros consulnak, Caesar Domitianusnak, az isteni Vespasianus fi ának, 

60 Az EDH Teutoburgiumot jelöli meg, de Fitz 1993. 268. Cucciumot jelöli meg 
lelőhelyként.
61 EDH; HD029184
62 Fitz 1993. 269.
63 Fitz 1993. 269.
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hatszoros consulnak Titus Atilius Rufus legatus Augusti pro praetore-
nak a cohors XIIX Voluntariorum64

Cirpi, 80.

9. Nipius Aquila65

Imp(erator) Caesar Domitianus Augustus Germanicus, pontifex 
maximus, tribunic(ia) potestat(e) III imperator VII p(ater) p(atriae) co(n)
s(ul) X equitibus et peditibus qui militant in alis quinque et cohortis 
decem et tribus quae … sunt in Pannonia sub L(ucio) Funisulano 
Vettoniano … a(nte) d(iem) III nonas Sept(embres) Caio Tullio Capitone 
Pomponiano Plotio Firmo C(aio) Cornelio Gallicano co(n)s(ulibus) 
cohort(is) I Montanorum cui praest Nipius Aquila … 
Imperator Caesar Domitianus Auguatus Germanicus, pontifex maximus, 
a tribunusi hatalom háromszoros birtokosa, hatszoros imperator, a haza 
atyja, tízszeres consul a lovasoknak és gyalogosoknak, akik az alábbi öt 
ala-ban és tizenhárom cohorsban szolgálnak … Pannoniában Lucius 
Funisulanus Vattonianus parancsnoksága alatt állnak … szeptember 
nonája előtti harmadik napon, Caius Tullius Capito Pomponianus 
Plotius Firmus és Caius Cornelius Gallicanus consulsága alatt a cohors I 
Montanorumban, aminek az élén Nipius Aquila áll …
Carnuntum (?), 84.

10. Caius Cissus Honoratus66

Imp(erator) Caesar … Domitianus Augustus Germanicus pontifex 
maximus tribunic(ia) potestat(e) IIII imp(erator) VIIII co(n)s(ul) XI 
censoria potestat(e) p(ater) p(atriae) iis qui militaverunt equites et pedites 
in alis sex et cohortibus decem et quinque quae … sunt in Pannonia 
sub L(ucio) Funisulano Vettoniano … nonis Septembr(ibus) D(ecimo) 
Aburio Basso Q(into) Iulio Balbo co(n)s(ulibus) cohort(is) I Lusitanorum 
cui praest C(aius) Cisso C(ai) f(ilius) Ste(llatina tribu) Honoratus
Imperator Caesar … Domitianus Augustus Germanicus pontifex 
maximus a tribunusi hatalom négyszeres birtokosa, nyolcszoros 
imperator, tizenegyszeres consul, a censori jogkör birtokosa, a haza 
64 A cohors élén álló csapatparancsnok neve a felirat töredékessége miatt nem maradt 
fenn, de az analógiák alapján sub / sub cura formulával meg lehetett nevezve. Tóth 
1980. 33.
65 Fitz 1993. 270.
66 Fitz 1993. 271.

habitus.indb   23habitus.indb   23 2016.04.05.   23:27:542016.04.05.   23:27:54



szabó melinda24

atyja, azoknak, akik lovasként vagy gyalogosként az alábbi hat ala-ban 
és tizentö cohorsban szolgáltak … Pannoniában Lucius Funisulanus 
Vettonianus parancsnoksága alatt állnak, … szeptember nonae-ján, 
Decimus Aburius Bassus és Quintus Iulius Balbus consulsága alatt, a 
cohors I Lusitanorumban, aminek az élén Caius Cissus Honoratus, Caius 
fi a a Stellatina tribusból, áll….  
Beleg, 85.

11. Lucius Callidius Camidienus67

Imp(erator) Caesar Nerva Traianus Aug(ustus) Germanic(us) pontifex 
maximus tribunic(ia) potestat(e) co(n)s(ul) II equitibus et peditibus 
qui militant in alis duobus et cohortibus V quae … sunt in Pannonia 
sub Cn(aeo) Pinario Aemilio Cicatricula Pompeio Longino … a(nte) 
d(iem) X k(alendas) Mart(ias) Imp(eratore) Caesare Traiano Aug(usto) 
German(ico) II Sex(to) Iulio Frontino II co(n)s(ulibus) cohort(is) I 
August(ae) Ituraeorum cui praest L(ucius) Callidius L(ucii) f(ilius) 
Ste(llatina tribu) Camidienus 
Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus pontifex 
maximus, a tribunusi hatalom birtokosa, kétszeres consul a lovasoknak 
és gyalogosoknak, akik az alábbi két ala-ban ás öt cohorsban szolgál-
nak … Pannoniában Cnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius 
Longinus parancsnoksága alatt állnak … március kalendae-ja előtti 
tizedik napon, Imperator Caesar Traianus Augustus Germanicus má-
sodik, és Sextus Iulius Frontinus második consulsága alatt a cohors I 
Augusta Ituaerorum, aminek élén Lucius Callidus Camidienus, Lucius 
fi a a Stellatina tribusból, állt.
Felsőnána, 98.

12. Cnaeus [---]68

[-------I]mp(eratore) Cae[s(are) Traiano Aug(utso) Ger(manico) II] Sex(to) 
[Iulio Frontino II co(n)s(ulibus) co]hor[tis ----- cui praest] Cn(aeus) [----------]
Imperator Caesar Traianus Augustus Germanicus második és Sextus 
Iulius Frontinus második consulsága alatt a cohors … aminek élén 
Cnaeus … áll.
Intercisa, 98. 

67 Fitz 1993. 274.
68 Fitz 1993. 274.
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Le iscrizioni d’ordine equestre in Pannonia nel Io 

secolo

L’ordine equestre è esisto dal periodo repubblicano fi no al terzo secolo. 
I membri d’ordo hanno svolto ruolo nel esercito e anche nella pubblica 
amministrazione. La sua carriera è stata cominciata con il tres militia 

equestris, nel cui primo hanno fatto il servizio militare come praefecti dei 
fanti. Dopo sono diventati a tribunus militum o tribunus legionis. L’ultima 
carica obbligatoria era la praefectura dei cavalieri. Dopo farle potevano 
rimanere soldati, o si collocavano nella pubblica amministrazione. 
Dalla provincia Pannonia conosciamo dodici iscrizioni su cui troviamo 
equites. Benché nell’ Impero Romano fosse conforme la propozione 
degli equites avendo origine dalle province e d’Italia. In Pannonia non 
troviamo indigeni perchè. su questo territorio il primo secolo è la durata 
della conquista. Le iscrizioni dell’età di Claudio discendono dalle città 
di frontiera, quelle di Vespasiano sono stati trovati dai campi costruiti 
durante il suo regno. Al contrario discendono iscrizioni alle parti 
interiori della provincia durante Domiziano e Traiano. Abbiamo solo 
poche informazioni sulle origini dei equites. Loro di cui li abbiamo tutti 
sono stati italiani. Conosciamo un eques che si è stabilito in Pannonia. 
Tiberius Claudius Priscus era il praefectus civitatis Scordiscorum, coiè 
governava gli indigeni. Fatto il servizio ha ricevuto un podere nella 
frontiera del vicus Iosista.
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Kiss Alpár

A zsámboki V. századi temető

Újabb régészeti adatok a Kárpát-medence 

kora népvándorlás kori történetéhez

A Kárpát-medence V. századi történetére vonatkozó régészeti 
források száma – a megelőző római-szarmata és az ezt követő 
germán időszakhoz viszonyítva is – meglehetősen csekély, a 

leletanyag pedig mindmáig rendszerezetlen.1 A korszak emlékeinek je-
lentős része véletlen felfedezésnek köszönhetően kerül napvilágra (ezáltal 
lelőkörülményei ismeretlenek vagy pontatlanok), sok az elveszett vagy hi-
ányosan publikált leletegyüttes,2 illetve nem ritka a bizonytalan keltezésű 

1 Bár a kutatásban az utóbbi évtizedekben kissé háttérbe szorult a monumentális 
leletcorpusok összeállítására való törekvés, véleményem szerint e korszak temetkezé-
seit (különösen a lentebb idézett kis sírszámú temetőket és magányos temetkezéseket) 
illetően – elsősorban a további vizsgálatok számára elengedhetetlen kvantitatív és 
lehetőség szerint tipológiai elemzés szempontjából – hasznos lenne egy összefoglaló 
jellegű lelőhely- és leletkatalógus elkészítése. Korábban hasonló céllal, a szarmata kori 
anyagot háromkötetes munkájában Párducz Mihály (Párducz 1941–1950), a gepidá-
nak tartott leleteket pedig Csallány Dezső (Csallány 1961) gyűjtötte össze. A hun 
kori leletanyag legteljesebb áttekintését Bóna István adta közre (Bóna 1993), azonban 
ez sem tekinthető teljességre törekvő, egységes szempontok szerint felépített összefog-
lalásnak. Ezek a művek minden elavultságuk és helyenként mára meghaladott szem-
pontjaik ellenére is az adott korszak kutatásához napjainkig alapvető kézikönyvként 
szolgálnak.
2 Számos régebben előkerült lelet esetében a megtalálók szétszórták, eladták, esetleg 
beolvasztották a tárgyakat, mint például a Szekszárd–Csatáron talált arany diadémot. 
Ódor 2001. 42. A részletes közlés hiánya is elsősorban a régen felszínre került leletek-
re jellemző, mint például a Szob–Kálvária-dombon 1935-ben előkerült sírok, amelyek 
közül Kovrig Ilona csak kettőt ismertetett (Kovrig 1951.), emellett az utóbbi évek 
nagy felületű feltárásai során több olyan V. századinak tartott temetkezés is napvilá-
got látott, melyeknek publikálása egyelőre várat magára, pl. Fonyód–Bézsenypuszta 
(három torzított koponyás sír), valamint Üllő 5–9. lelőhely, Ecser 6. lelőhely, Maglód 
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temetkezés sem.3 Az átfogó elemzéseket  és a leletanyag egységre törekvő 
értelmezését mindezek mellett tovább nehezíti a történeti források gyak-
ran felületes kezelése,4 valamint a régészeti anyag egyoldalúsága.5 Ezen 
kutatási nehézségek miatt minden egyes újabb feltárt és ismertetett lelő-
hely (általában temetkezés, temető vagy temetőrészlet) fontos új adatok-
kal egészítheti ki a korszakról megrajzolható általános régészeti képet, 
és ezáltal hozzájárul a nagyobb történeti-régészeti-társadalomtörténeti 
kérdések megválaszolásához vagy legalábbis alaposabb – nagyobb for-
rásbázisból kiinduló – elemzéséhez. Jelen tanulmányban az alapszakos 
szakdolgozatomban feldolgozott, Zsámbok 15. számú lelőhelyen (5.  fel-
tárt temetkezéseket kívánom bemutatni, és azok régészeti kontextusba 
helyezésével, a tárgyalt korszak forrásanyagát bővíteni.

A sírok leírása

A 2011-ben elvégzett feltárás során 13 sír került kibontásra azonban 
mivel ezek az ásatási terület szélén helyezkedtek el, lehetséges, hogy 

1. lelőhely temetkezései.
3 Általánosságban elmondható, hogy a nagy mértékű sírrablás vagy a redukált 
mellékletadás szokása gyakran okoz keltezési problémákat, de ezek mellett egyes 
módszertani hibák is könnyelmű megállapításokhoz vezethetnek, mint például a ko-
ponyatorzítás szokásának önmagában keltező értékkel bíró jelenségként való kezelése.
4 Kovács Péter Zósimos vonatkozó forráshelye (Zós. IV. 34, 2–4.) alapján megkérdője-
lezi az Alatheus és Saphrax nevéhez kötött pannoniai gót–hun–alán foederati népes-
ség letelepedésének gyakran ismételt toposzát. Kovács 2016. 82. (A szerző egy korábbi 
leletközlésében már kétségbe vonta ugyanezt az elméletet: Kovács 2004. 124.) Ezzel 
egyetlen forrás körültekintő vizsgálatával egy olyan, korábban általánosan elfogadott 
tézist tesz alapjaiban bizonytalanná, amely évtizedekig régészeti meghatározások és 
elméletek állandó hivatkozási alapja volt (lásd például: Gallina 2005. 131. és az ott 
idézett további munkákat).
5 A korszak leletanyagának túlnyomó többségét sírleletek jelentik, település az V. 
századból – különösen a Barbaricum területéről – alig ismert (pl. Onga: Soós 2014; 
Sajószentpéter–Vasúti őrház: Tóth 2013), emellett néhány kincslelet (pl. Hódmező-
vásárhely–Szikáncs: Bíróné Sey 1976, összefoglalásukhoz lásd: Kiss 1999) és áldozati 
lelet (pl. Pannonhalma; Pécs–Üszögpuszta; Bátaszék; Szeged–Nagyszéksós: számos 
közlésük közül: Bóna 1993, Bóna et al. 1993) áll rendelkezésre.

habitus.indb   30habitus.indb   30 2016.04.05.   23:27:552016.04.05.   23:27:55



a zsámboki v. századi temető 31

további sírok is tartoztak a temetőhöz.6 A sírok leírását a következőkben a 
legfontosabb információkra szorítkozva, rövidítve közlöm.7

 
1. sír. Téglalap alakú aknasír, rabolt. Méret: 240 x 120 x 84 cm. Tájolás: 

Ny–K. Nő, 23–39 év.8 Lelet: 1. Kétsoros csontfésű töredéke, h.: 3 cm, sz.: 
2,5 cm. Háromtagú, gerincén csontlappal megerősített, az egyik oldalán 
bevésett függőleges vonalköteg díszítés.

2. sír. Téglalap alakú aknasír, rabolt, de a csontok többsége eredeti 
helyzetben. M.: 270 x 93 x 129 cm. T.: Ny–K. Nő, 40–50 év. Leletek: 1. 
Kétsoros csontfésű, h.: 9,6 cm, sz.: 4,7 cm. Háromtagú, gerincén mindkét 
oldalról csontlappal megerősített, az egyik oldalán 4 db függőleges vonal-
köteggel, középen X-motívummal díszített. Fogazata töredezett, hiányos. 
2. Ovális vascsat, h.: 4,3 cm, sz.: 3 cm, átm.: 3 cm. Tüskéje enyhén a csat-
testre hajlik, erősen korrodálódott.

3. sír. Téglalap alakú aknasír, rabolt. M.: 170 x 50-60 x 125 cm. T.: 
DNy–ÉK. Nő, 25–30 év. Lelet: 1. Kétsoros csontfésű, h.: 7 cm, sz.: 1,7-2,4 
cm. Háromtagú, gerincén mindkét oldalról csontlappal megerősített, az 
egyik oldalán 4 db függőleges vonalköteggel, középen 2 db dupla vonal-
ból álló X-motívummal díszített. Fogazata töredezett, hiányos.

4. sír. Téglalap alakú aknasír, rabolt. M.: 178 x 58 x 60 cm. T.: Ny–K. 
Nő, 20–23 év. Leletek: 1. Zöldes színű, áttetsző, rozetta alakú üveggyöngy, 
átm.: 1,9 cm, m.: 0,7 cm. 2. Zöld, hengeres üveggyöngy, átm.: 0,9 cm, m.: 
0,5 cm. 3. Fehér, hengeres üveggyöngy, átm.: 0,8 cm, m.: 0,5 cm.

5. sír. Rablás során teljesen felforgatott aknasír. M.: 190 x [?] x 130 cm 
(szélessége nem volt mérhető). T.: Ny–K. Férfi , 35–39 év. Leletek: 1. Boros-
tyán kardgomb, gömbszelet alakú, szélein lekerekített, átm.: 4,8 cm, m.: 
2,4 cm (3. kép). 2. D-alakú bronzcsat, h.: 2,8 cm, sz.: 2,2 cm, átm.: 0,5 cm. 

6 Ezzel együtt ez a sírszám a korszakban már így sem számít kevésnek, erre a legjobb 
példa a 12 síros pátyi hun kori temető, amely teljesen feltárt és a zsámboki lelőhelyhez 
földrajzilag is közel áll (kb. 60 km), lásd: Ottományi 2001.
7 A részletes sír- és tárgyleírásokat a leletközlés során szakdolgozatomban ismertet-
tem, ezért ezek megismétlésétől terjedelmi okokból itt eltekintek. Mivel a sírokra 
vonatkozó adatok mind a fenti munkából származnak, a továbbiakban hivatkozás 
nélkül szerepelnek.
8 A temető csontanyagára vonatkozó minden embertani adat (az elhunytak életkorá-
nak és nemének meghatározása és a koponyatorzításokkal kapcsolatos megállapítá-
sok) Horváth Zsófi ának a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékén 2013-ban 
készített szakdolgozatából származik.
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Ovális keresztmetszetű, csattüskéje a csatkarikára hajlik, tüskepajzsán 
bekarcolt X-motívummal díszített (1. kép).

6. sír. Téglalap alakú aknasír, rabolt. M.: 237 x 77 x 112 cm. T.: DNy/
Ny–ÉK/K. Férfi , 35–40 év. Leletek: 1. Azonosíthatatlan típusú vascsat 
töredékei. 2. Vaskés, h.: 10,9 cm, sz.: 1,6 cm. Háromszög keresztmetszetű, 
erősen korrodálódott. 3. Bronzcsipesz, h.: 6,2 cm, sz.: 0,4-1,9 cm. Egy 
lemezből hajlított, szárai téglalap keresztmetszetűek, trapéz alakú fején 
bevésett vonalkötegekkel díszített. 4. Négyzetes alakú csontcsat vas tüs-
kével, h.: 1,8 cm, sz.: 1,4 cm. 5. Bronzlemezből hajlított szegecs, h.: 1,2 
cm, sz.: 0,7 cm. 6. Pattintott kő (tűzkészség része), sz.: 2,2 cm. 7. Vas tű 
töredékei. 8. Kétsoros csontfésű, h.: 10,6 cm, sz.: 2,6-4,9 cm. Háromtagú, 
gerincén mindkét oldalról csontlappal megerősített, az egyik oldalán a 
csontlap szélein egy-egy függőleges vonalköteggel, közepén szimmetri-
kusan elhelyezett halszálka mintával díszített.

7. sír. Téglalap alakú, üres aknasír. M.: 193 x 103 x 208 cm. T.: Ny–K. 
A metszet alapján rabolt, a betöltésben megfi gyelhető volt a rablógödör 
beásása. A sírgödör sem emberi maradványt, sem tárgyi leletet nem 
tartalmazott.

8. sír. Téglalap alakú, aknasír. M.: 230 x 150 x 150 cm. T.: DNy/Ny–
ÉK/K. Nő, 35–45 év, fronto-occipitalisan (homlok-nyakszirti) torzított 
koponya. A sír tárgyi leletet nem tartalmazott.

9. sír. Téglalap alakú, üres aknasír. M.: 220 x 80 x 168 cm. T.: Ny–K. A 
metszetben jól látható volt a rablógödör beásása. A sírgödör sem emberi 
maradványt, sem tárgyi leletet nem tartalmazott.

10. sír. Ovális aknasír, rabolt. M.: 210 x 120 x 110 cm. T.: Ny–K. Férfi , 
40–50 év és nő, 40–59 év feldúlt csontvázai. Lelet: 1. Kétsoros csontfésű 
töredéke, h.: 7,2 cm, sz.: 4,5 cm. Eredetileg háromtagú, gerincén mindkét 
oldalról csontlappal megerősített, az egyik csontlap hiányzik, a másik is 
töredékes. Díszítetlen, fogazata töredezett, hiányos.

11. sír. Téglalap alakú, aknasír, rabolt. M.: 220 x 165 x 142 cm. T.: Ny–K. 
Meghatározhatatlan nemű gyermek, 10–12 év, fronto-occipitalisan (hom-
lok-nyakszirti) torzított koponya. A sír tárgyi leletet nem tartalmazott.

12. sír. Téglalap alakú, aknasír, rabolt. M.: 250 x 150 x 127 cm. T.: 
Ny–K. Férfi , 50+ év. A sír tárgyi leletet nem tartalmazott.

13. sír. Téglalap alakú, aknasír, rabolt. M.: 226 x 70 x 178 cm. T.: Ny–K. 
Férfi , 40–50 év, fronto-occipitalisan (homlok-nyakszirti) torzított kopo-
nya. Leletek: 1. Háromélű vas nyílhegy, h.: 7,1 cm, sz.: 1,7 cm (6. kép 4.). 
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2. Kés/tőr hegyének töredéke, h.: 4,1 cm, sz.: 2,8 cm. 3. Babérlevél alakú, 
köpűs vas nyílhegy, h.: 7,7 cm, sz.: 1,7 cm (6. kép 3.). 4. Háromélű vas 
nyílhegy, h.: 4,8 cm, sz.: 1,2 cm (6. kép 2.). 5. Vas nyílhegy (meghatá-
rozhatatlan típusú), h.: 6,1 cm, sz.: 0,9 cm (6. kép 1.). 6. D-alakú vascsat 
töredékei. 8. Vas penge töredéke, h.: 3,8 cm, sz.: 1,2 cm. 9. Vas tárgyak 
összekorrodálódott csoportja: kés, penge, 2 db négyzetes keresztmetsze-
tű, hegyes tárgy (ár/tű).

A temető elemzése – keltezés és kulturális kapcsolatok

A zsámboki temető kulturális és időrendi besorolásához kevés támpont 
áll rendelkezésre. A sírok nagyfokú bolygatottsága miatt a temetkezési 
szokások alig vizsgálhatóak, a leletanyag pedig a rablás miatt erősen 
hiányosnak mondható, különösen ami a keltező értékű leleteket illeti. 
Kronológiai meghatározásra a viseleti elemek közül a csatok, a sírmel-
lékletek közül pedig a fegyverzethez tartozó tárgyak (kardgomb, nyílhe-
gyek) használhatóak fel, valamint fi gyelembe veendő ilyen szempontból 
a tájolás, és a koponyatorzítás szokásának megjelenése is. Ezek természe-
tesen önmagukban nem határozzák meg a temető használatának idejét, 
azonban együttes elemzésükkel megadható egy abszolút dátumok által 
körülhatárolt időintervallum. A sírokból előkerült egyéb leletek (gyön-
gyök,9 fésűk,10 kés,11 csipesz12) szintén számos analógiával rendelkeznek 

9 A 4. sírba eltemetett fi atal nő medencéje környékén előkerült üveggyöngyök díszítet-
lenek, színük és formájuk alapján összehasonlító elemzésre alkalmatlanok. Elhelyez-
kedésük alapján valószínűleg az öv vagy a tarsoly díszei lehettek. Az V. században ez 
a tárgytípus változatos formában és viseleti helyzetben előfordul és egyaránt megta-
lálható a magányos sírok, valamint a század második felében induló nagy sírszámú, 
soros (gepida) temetők leletei között.
10 A zsámbokihoz hasonló kétsoros csontfésűk használata római eredetű szokás 
(Ottományi 2001. 49–50.), ami a IV–V. század fordulójától a Kárpát-medence egész 
területén egyre inkább elterjedté válik, az V–VI. századi gepida temetőkben pedig 
már teljesen általános mellékletnek számít. Nagy Margit 8 nagyobb gepida temető 
(1104 sír) összegzése során a temetkezések körülbelül egyharmadában határozott meg 
csontfésűt (Nagy 2004. 186. 3. táblázat), a Tisza-vidéki temetőkből pedig közel 500 db 
ismert (Tóth 1993. 38.).
11 Általános használati tárgy, életkorra és nemre való tekintet nélkül megjelenik, álta-
lában az öv vagy a tarsoly (helye) közelében kerül elő.
12 A csipeszek szintén a korszak gyakori mellékletei közé tartoznak, férfi  és női sí-
rokban is megtalálhatóak, anyag és forma szerint változatos darabjai ismertek. A 
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és különböző szempontok szerint típusokba sorolhatók, de jellegüknél 
és általános használatuknál fogva szorosabb meghatározásra kevésbé 
alkalmasak, ezért részletes tárgyalásuktól terjedelmi okokból eltekintek.

A temetőt használó népesség kulturális hovatartozásáról csak a vizs-
gált jelenségek párhuzamai kapcsán tehetők általános megállapítások, de 
ennél közelebbi etnikai meghatározás,13 vagy történeti forrásokból ismert 
adatokkal való kapcsolat kimutatása nem lehetséges. A következőkben a 
temető elemzését a sírok tájolásának, a csatok és a fegyverzet leletössze-
függéseinek, valamint a koponyatorzítások párhuzamainak segítségével 
végzem el.

Tájolás

A zsámboki temető sírjainak tájolása általánosságban a Ny–K-i (fejjel Ny-
felé) irányt követi (lásd: 4. kép, temetőtérkép). Jelentősebb eltérést a 13 sír 
közül csak 3 mutat: a 3. sír tájolása DNy–ÉK, a 6. és 8. síroké pedig DNy/
Ny–ÉK/K. A Ny–K-i tájolás a Kárpát-medencei népvándorlás korban nem 
ismeretlen: a Marosszentanna–Csernyahov-kultúra temetőiben körülbe-
lül 1/3 arányban találunk ilyen sírokat,14 és Pannoniában is megjelenik 
már a IV. század közepétől.15 A IV. század második felére – V. század elejé-
re keltezett, nagyobb sírszámú temetőkben több esetben is megfi gyelhető, 
hogy a leletanyag alapján is egyértelműen korábbi, É–D vagy D–É tájolású 
síroktól elkülönülve található meg egy későbbi sírcsoport Ny–K, vagy 

zsámboki 6. sírban talált példány legjobb párhuzama az árpás–szérűskerti, hun kori 
magányos sírból származik: formailag hasonlóak, mindkettő felnőtt férfi  temetkezé-
séből származik és azonos leletkombinációval (vaskés mellől) került elő. Kés és csipesz 
együttes előfordulására Tomka Péter az árpási sír 2001-es publikálásakor nem ismert 
párhuzamot (Tomka 2001. 176.), azóta publikált ilyen sír Zsámbok 6. sírján kívül: 
Ordacsehi–Kis-töltés 177/246. sír (Kulcsár 2007. 192.).
13 Az etnikai meghatározás elméleti lehetősége manapság a népvándorlás kori régé-
szet leginkább vitatott kérdései közé tartozik. Általánosságban elmondható, hogy a 
jelenlegi kutatás a korábbi gyakorlatnál jóval szkeptikusabb hozzáállást tanúsít, és 
sokkal óvatosabb a régészeti leletek és etnikumok egymáshoz kapcsolását illetően. Az 
itt tárgyalt időszakra vonatkozóan korábban Kiss Attila próbálkozott a különböző 
germán népcsoportok régészeti anyagának elkülönítésével, lásd: Kiss 1983. a szkírek, 
Kiss 1996. a keleti gótok azonosítására. A zsámboki temető esetében az etnikai 
meghatározással való kísérletezést nemcsak elméleti megfontolásból kell elvetnünk, 
hanem a leletanyag szegényessége és kronológiai bizonytalanságok miatt is.
14 V. V. Szedov gyűjtésére hivatkozva: Istvánovits 1991. 34.
15 Gallina 2005. 130.
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ahhoz erősen közelítő tájolással, például Budapest–Gazdagrét,16 Páty,17 
Tiszadob–Sziget.18 A tájolás hirtelen megváltozását a kutatás gyakran egy 
új népcsoport megtelepedésével, vagy vallási eredetű rítusváltással hozza 
összefüggésbe.19 Ezt tekintetbe véve nem meglepő, hogy az V. század folya-
mán a korábbi tendenciák fokozatosan megváltoznak, és uralkodóvá válik 
a Ny–K-i irányítás, valamint az sem, hogy emellett továbbra is jelen van a 
szarmata korra visszavezethető D–É20 is. Az V. század középső harmadá-
tól a Dunántúlon és a Barbaricumban egyaránt megnő a Ny–K-i tájolású 
sírok aránya. Ez a jelenség különösen szembetűnő, ha a továbbra is hasz-
nálatban maradó késő római temetőket kivonjuk a vizsgálatból, és ezek 
helyett inkább az új betelepülőkhöz kötött magányos sírokat és néhány 
temetkezésből álló sírcsoportokat vesszük fi gyelembe. Az ilyen lelőhelyek 
térképre vetítésével kirajzolódó kép alapján sűrűbben lakottnak tűnő 
régiókban: a Dél-Dunántúlon,21 a Balaton környékén,22 a Kisalföldön,23 a 

16 A Budapest–Gazdagréti temető összesen 116 ismert sírja a IV. század közepe – V. 
század vége (és talán VI. század eleje) közötti időszakot fedi le. A sírokat a tájolás 
és a leletanyag szempontjából is két jól körülhatárolható csoportra lehet felosztani, 
amelyek kronológiailag és területileg is többnyire elkülönülnek: a késő római temető-
részen ÉNy–DK, míg az V. században induló sírcsoportban DNy–ÉK és Ny–K tájolási 
irány jellemző. Bár itt a sírok tájolása általában nem pontos, a fő irányokhoz való 
igazodás és a rítusváltás egyértelmű, lásd: Zsidi 1987.
17 Páty–Malom-dűlő késő római temetőjében (ÉNy–DK mellett) É–D volt az uralkodó 
tájolási irány. A római temető ÉNy-i szélén 13 Ny–K tájolású sír került elő egy cso-
portban, amelyeket a publikáló leletanyaguk alapján az 5. század első felére keltezett. 
Ottományi 2001. 35.
18 A tiszadobi temetőben 23 D–É-i tájolású és 4 Ny–K-i (illetve egy ÉNy–DK-i, amit a 
szerző ide sorol) tájolású sír került elő. A temetkezési szokások és a leletanyag alapján 
is a Ny–K-i irányú sírokat határozták meg későbbinek, ezt szuperpozíciók is megerő-
sítették. Istvánovits 1991. 32.
19 Ottományi 2001. 44.
20 Az alföldi szarmatáknál a IV. század végéig – V. század elejéig uralkodó irány. 
Istvánovits 1991. 32.
21 Kővágószőlős (Gábor 1999); Mohács–Jerney út (Párducz 1963); Pécs–Málom 
(Nagy 1994.); Sióagárd–Gyümölcsös (Ódor 2001); Szekszárd–Palánk (Kiss 1996).
22 Balatonmagyaród–Kápolnapuszta (Tóth–Targubáné–Straub 2001); Balatonsze-
mes–Szemesi-berek (Bondár et al. 2007); Fonyód–Vasúti-dűlő (Gallina–Straub 
2014); Kapolcs (Cs. Dax 1980); Keszthely–Fenékpuszta D-i temető (Straub 2011); 
Kilimán–Felsőmajor (Szőke 1996); Ordacsehi–Csereföld (Gallina 2005); Zamárdi–
Kútvölgyi-dűlő (Kiss 2007).
23 Lébény–Magasmart (Pusztai 1966), valamint a 33 síros nagydém–középrépáspusztai 
temető 26 sírja is Ny–K tájolású (Ilon 1999).
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mai Budapest és a Dunakanyar körzetében,24 a Felső-Tisza vidéken25 és a 
Tisza–Körös–Maros közén26 – amennyire a lelőkörülményekre vonatko-
zó, sokszor hiányos adatsorokból kiolvasható – általában a sírok többsége 
Ny–K (vagy ahhoz közelítő) tájolású. Az V. század végére már a Kárpát-
medence egész területén általánosnak mondható a Ny-felé fektetés, ami 
nem hiányzik a gepida szállásterületen ekkor induló nagy sírszámú soros 
temetőkben sem.27 A zsámboki temető sírjainak egységesen a Ny–K fő 
irányhoz igazodó tájolása – összevetve a 21–26. lábjegyzetekben idézett 
lelőhelyek sírjaival – megerősíteni látszik azt a feltételezést, miszerint a 
temető használatának ideje az V. századra (azon belül inkább a század 
második felére) tehető.

Csatok

Zsámbokon négy sírból (2., 5., 6. és 13.) összesen 5 db csat került elő. A 
csontok összekeveredése miatt sírbeli helyzetükből nem vonhatunk le a 
viseleti módjukra vonatkozó következtetéseket.28 Ez különösen a 6. sír 
esetében nehezíti meg az értelmezést, mivel az két csatot tartalmazott: 
egy töredékes, meghatározhatatlan típusú vas, és egy vas tüskéjű csont-
csat29 is előkerült. Tekintve, hogy a csat a viseletben számos különböző 
funkciót tölthet be (pl. az övet fűzik át rajta, a tarsoly vagy kard felerősí-
tésére szolgál, a lábbelihez tartozik stb.), nem ritka jelenség, hogy egynél 
több is előkerül ugyanabban a sírban.30 Az ilyen temetkezésekben igen 
24 Aquincum (B. Tóth 2005); Csővár (Kovrig 1959); Letkés–Vízfogó (Papp–Salamon 
1980); Páty (Ottományi 2001); Pilismarót (Kovrig 1959); Tatabánya (Szatmári 
1986).
25 Bár itt ez az irány kevésbé uralkodó, megjelenésére példa: Hajdúnánás–Fürj-halom-
járás (Rácz 2014); Mád (Kovrig 1951); Mezőkeresztes–Cethalom (Wolf–Simonyi 
1995, Wolf–Simonyi 1997); Tiszalök (Kovrig 1951).
26 Apátfalva (Béres–Vörös 1998.); Arad–Mikalaka (Prohászka 2004b.); Békésszent-
andrás–Sirató (Bóna 2002a.); Tápé–Széntéglaégető (B. Tóth 1994).
27 Pl. Hódmezővásárhely–Kishomok, Szőreg–Téglagyár, Szentes–Kökényzug, Szen-
tes–Nagyhegy. Nagy 2004. 133.
28 A 2. sír az egyedüli, amelyben a csontok többsége a helyén maradt, de a csat éppen a 
sír bolygatott részéről, a bal váll környékéről került elő.
29 A csontból készült csatok a ritkább leletek közé tartoznak. Csongrád–Kenderföldek 
hun kori szarmata temetőjének 110. sírjából 2 db is előkerült. Párducz 1959. Taf. XV. 
3–4.
30 Néhány példa V. századi temetkezésekből több csat együttes előfordulására: Árpás–
Szérűskert (5 db), Balatonszemes–Szemesi-berek 150. sír (2 db), Budapest–Zugló (2 
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gyakran a kisebb – általában párban megtalálható, és valamilyen lábbe-
lihez tartozó csatokat – csak méretük különbözteti meg az öv csatjától.

A Kárpát-medencei szarmata Barbaricumban a többcsatos viselet már 
a II. századtól jelen van, akárcsak a hun kori szarmatának meghatározott 
temetőkben (Csongrád–Kenderföldek, Sándorfalva–Eperjes).31 Mivel 
ezek a csatok többnyire az öv helye környékén, kettesével kerülnek elő, 
ezért a legtöbb esetben mindkettőt övcsatnak tarthatjuk.32 A hun korban 
a csatok változatosabb viseleti helyzetével találkozunk. Előfordulnak 
öv-, boka- vagy csizmaszíj-, kardszíj- és nadrágcsatok is.33 A zsámboki 
6. sír esetében, a bolygatottság miatt nem ismerjük a csontcsat eredeti 
helyzetét, így funkciójára sem következtethetünk (a vas csat valószínűleg 
az övet fogta össze).

Két további vascsat származik Zsámbokról: egy töredékes, D-alakú 
darab a 13. sírból és egy ovális, rossz megtartású (erősen korrodálódott) 
csat a 2. sírból. Az V–VI. században mindkét típus általánosan elterjedt, 
ezért keltezésre egyik sem alkalmas. A zsámboki temető egyetlen elem-
zésre érdemes csatja az 5. sírból előkerült, kisméretű, D-alakú bronzcsat, 
amelynek tüskepajzsán bevésett X-motívum látható.

Az 5. sír bronzcsatja (h.: 2,8 cm, sz.: 2,2 cm) egyszerű formája elle-
nére kevés pontos párhuzammal rendelkezik. D-alakú csatok különböző 

db, Nagy 2003. 299), Csömör (2db, Bóna 1993), Gyöngyösapáti–Kápolnadomb (2 db, 
Bóna 1993), Keszthely–Téglagyár (3 db, Bóna1993., Lébény–Magasmart (4 db), Len-
gyeltóti–Gyógyszertár (5 db, Bakay 1978), Letkés–Vízfogó 2. sír (2 db), Mezőkövesd–
Mocsolyás 1. sír, 2. sír (3 db, 2 db, Lovász 1999), Mád (2 db), Mezőberény–Magyarvég 
(2db, Prohászka 2004a), Pácin–Szenna-domb (2 db, Pintér-Nagy 2012), Páty 554., 
558. sír (3 db, 2 db), Pécs–Móra Ferenc utca (2 db, Kiss 1974), Szirmabesenyő (3 db, 
Megay 1952), Táska–Fehérvízi-major (2 db, Szőke 2007) Tiszapalkonya–Hőerőmű (3 
db, Csallány 1958).
31 A szarmata szállásterület többcsatos temetkezéseit a legkorábbi példáktól kezdve 
az V. század elejéig Istvánovits Eszter és Kulcsár Valéria gyűjtötte össze és elemezte: 
Istvánovits–Kulcsár 2002.
32 Istvánovits–Kulcsár 2002. 102. Ezzel kapcsolatban a szerzők más lehetőségeket 
is felvetnek, de részletesen csak a kettős övviselet kérdését tárgyalják.
33 A nadrágcsatok elkülönítésére Tomka Péter tett kísérletet az árpási sír kapcsán. Vé-
leménye szerint az olyan leletegyüttesekben, ahol 1 db övcsat, 1 pár kisebb csizmacsat 
és további 1 db csat található, ez utóbbi lehet a nadrágcsat. Tomka 2001. 170. Bóna Ist-
ván meghatározásával szemben Tomka Péter nadrágcsatot feltételez Gyöngyösapáti–
Kápolnadomb és Keszthely–Gáti-domb temetkezéseiben, valamint Laa a. d. Th aya 2. 
sírban, Lengyeltóti–Gyógyszertár, Mezőkövesd–Mocsolyás 1., 2., Mözs–Palánk 11. 
sírban és Szirmabesenyőn. Tomka 2001. 170.
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anyagokból, változatos méretben és funkcióban ismertek, azonban a 
zsámbokihoz hasonló díszítés meglehetősen ritka. A Kárpát-medence 
területéről alig néhány csat tüskéjén jelenik meg ugyanez a díszítés, 
ráadásul ezek formailag nem mind azonos típusúak. Az 5. sír csatjával 
forma és díszítés szerint is megegyező darab a Tisza-vidékről egyedül 
Szolnok–Szanda 79. sírjából34 ismert. A többi környékbeli csat, amelyen 
ugyanilyen X-motívum helyezkedik el, típusában eltérő, téglalap alakú 
csatkeretű. Ennek ellenére érdemesnek tartom ezeket is fi gyelembe 
venni, mivel egyrészt a Kárpát-medencében így is minimális az összeha-
sonlításhoz felhasználható leletek száma, másrészt pedig – mint később 
látni fogjuk – a távolabbi párhuzamok között szintén megtalálhatóak 
ugyanilyen formájú csatok.35 Téglalap alakú, bevésett X-mintás díszítésű 
csatok a Tisza-vidéken: Szentes–Berekhát 77. sír,36 Szentes–Nagyhegy 
(szórvány),37 Szolnok–Szanda 93. sír.38

A déli gepida szállásterületen Novi Banovciból, szórvány leletegyüt-
tesből került elő egy D-alakú, a zsámbokival azonos díszítésű csat.39 
Erdélyben ugyancsak találunk rá példát Bratei/Baráthelyen, a II-es 
számú település mellett található 1/1964-es sírban.40 Ezt a csatot Radu 
Harhoiu formai párhuzama alapján az V. század második felére (harma-
dik negyedére) keltezi.41 A viszonylagos földrajzi közelségben található, 
többségében gepida leletkörnyezetből származó párhuzamok jó keltező 

34 Bóna 2002b. Taf. 38. 79/3. A Szolnok–szandai temetőnek részletes elemzése nincs, 
így ez a párhuzam nem segíti a kormeghatározást.
35 Bár az alábbiak esetében feltűnő, hogy vagy más díszítőmotívumok is vannak vagy 
a kísérőleletek miatt kései a keltezés.
36 Csallány 1961. 79., Taf. LVI. 2. (fotó) és Taf. XCIII. 21. (rajz). (A díszítés csak a 
rajzon kivehető.) Aranyozott ezüst csat, h.: 2 cm, sz.: 2,6 cm. A csattest felülete körbe 
futó, dupla pontsorral díszített. Kísérőlelet: ovális bronzcsat. 
37 Csallány 1961. 65., Taf. XXV. 15. Ezüst csat, h.: 2,3 cm, sz.: 3,3 cm. A csattüskén az 
X-motívum alatt 4 db vízszintes rovátkával díszített.
38 Bóna 2002b. 214., Taf. 41/93. 2. Bronz csat, h.: 1,6 cm, sz.: 2,2 cm. A csaton más 
díszítés nincs. Gyermek sír, bepecsételt díszű edény melléklete alapján a VI. század 
első felére keltezhető. Kiss P. 2015. 7.
39 Vinski 1957. 50., Taf. XVII. 53. Ezüst csat, h.: 2,4 cm, sz.: 1,5 cm. Németh 1988. 226.
40 Harhoiu 1997. 166–167., Taf. LXXXIX. 9. Ny–K tájolású, magányos gyermek sír. A 
baráthelyi csat szintén ezüstből készült.
41 A csatot a IV. 5. 3. 1. tipológiai csoportba sorolja és egy Cepariból (Csépán) szár-
mazó, II. Th eodosius (408–450) éremmel keltezett csat alapján az V. század második 
felére datálja. Harhoiu 1997. 107. A leletek időrendi táblázatában (Taf. CXXXIX.) 
közvetlenül 450 utánra helyezi el.
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értékű kísérőleletek hiányában, vagy szórvány jellegüknél fogva kevés 
támpontot adnak a csattípus kronológiai helyzetének meghatározásához. 
Kivételt képez ezalól a baráthelyi és a Szolnok–Szanda 93. sírjából való 
csat, amely utóbbi ugyan hozzávetőlegesen keltezhető, de formailag nem 
a zsámboki csattal azonos típusú.

A tárgytípus eredetének meghatározásához, vagy legalábbis tágabb 
kapcsolatainak vizsgálatához számba kell vennünk a sztyeppei párhuza-
mokat. Legfontosabb elterjedési területei közé tartozik az V. században 
a Krím-félsziget és a Fekete-tenger északkeleti partvidéke, ahol öv- és 
cipőcsatként is megjelenik, pl. Bospor, Abrau-Djurso.42 Ezen kívül a 
Kaukázustól északra ugyancsak több darab ismert, bár ezek keltezése 
nem teljesen azonos és nem is mindig egyértelmű. Ehhez a körhöz tar-
toznak a Kaukázus lábánál, Kišpek 13. kurgánban, hun kori43 előkelő 
(„méltóságviselő”) gazdag temetkezésében talált csatok.44 Innen északra 
Pjatigorsk–Kugul 4. sírjában45 is ugyanilyen X-motívummal díszített, 
D-alakú ezüst csat feküdt. Ugyanerről a vidékről származik a donszkoji 
4. kurgánból46 előkerült példány. A Fekete-tenger partján, Abrau-Djurso 
temetőjének 259. sírjából előkerült vese alakú csaton is ugyanez a díszítés 
látható.47 Ezt a darabot nagyméretű lemezfi bulák keltezik az V. század 
második negyedére.

Amint azt a fenti példák mutatják, a zsámboki temető 5. sírjának 
bronzcsatja több, az V. századra (azon belül leginkább a század közepe 
körüli évtizedekre) jól keltezhető párhuzammal rendelkezik a kelet-eu-
rópai sztyeppéről. Legjobb (és valószínűleg közel egykorú) analógiái a 

42 Tabaldiev 2008. 87. 4 db (3 db D-alakú és 1 db téglalap alakú) X-motívumos bronz 
csatot közöl: 86. Abb. 6.
43 Bóna István a temetkezést az V. század elejére teszi és (az íj és nyíl mellékletek hi-
ányára hivatkozva) hun kori alán méltóságviselőnek határozza meg. A leletegyüttest 
az első publikáló R. Ž. Betrozov is a hun korra keltezte. Bóna 1993. 238. Istvánovits 
Eszter és Kulcsár Valéria véleménye szerint – a tükör összetörésének szokása miatt – a 
sokkal korábbi, III. századi keltezés valószínűbb. Istvánovits–Kulcsár 1993. 11.
44 Összesen 4 db, a zsámbokihoz hasonló díszítésű, D-alakú csat. Bóna 1993. 157. 70/b 
rajz.
45 Anke 1998. II. 104., Taf. 57. 7. Torzított koponyájú férfi  és nő kettős temetkezésében 
1 db X-motívumos ezüst csat, V. század 1. első fele.
46 Bezuglov 1995. 343. 7. kép 7. A temetkezést Bezuglov szerint a csat és egy üveg-
pohár keltezi a katakombás sírok általa meghatározott II. kronológiai csoportjába, 
amelynek időbeli kiterjedése a IV. századtól az V. század elejéig tart.
47 Schulze-Dörrlamm 2002. 37., Abb. 14. 2.
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Fekete-tenger északi-északkeleti partvidékéről és a Kaukázus előteréből 
származnak. (A fenti lelőhelyekhez lásd: 2. kép.) Az összehasonlító anyag 
kis mennyiségének ellenére, véleményem szerint ez a kapcsolat – anélkül, 
hogy az egyes leletek vagy lelőhelyeik közvetlen összekapcsolásával túl-
zott spekulációkba bocsátkoznánk – mindenképpen alapos megfontolás-
ra érdemes. A IV–V. század történelmi eseményeinek és népmozgásainak 
ismeretében nem volna meglepő, ha ez a tárgytípus is (hasonlóan például 
a később tárgyalandó kardgombokhoz és háromélű nyílhegyekhez, vagy 
a zsámboki anyagból hiányzó cikáda fi bulákhoz) keleti eredetet mutatna. 
Ebben az összefüggésben fi gyelemre méltó, hogy a Kárpát-medencéből 
ismert, X-motívumos tüskéjű csatok jellemzően a korai időszakban indu-
ló gepida temetőkből származnak, mivel bizonyított, hogy a gepidák más, 
a hun kori leletanyagban megjelenő keleti elemeket is tovább használtak.

Fegyverzet

Nyílhegyek

A zsámboki 13. sírban, torzított koponyájú, felnőtt férfi  temetkezéséből 
4 db nyílhegy került elő. Ezek közül 2 db háromélű tüskés, 1 db kétélű, 
babérlevél alakú köpűs, 1 db tüskés, erősen korrodálódott állapota miatt 
közelebbről nem meghatározható típusú. A sírban további, feltételezhe-
tően fegyverzethez tartozó lelet egy háromszög alakú hegyes vas töredék, 
ami az ásató szerint valamilyen szúró-vágó fegyver (nagyobb kés, tőr 
vagy sax) hegye lehetett.48

A nyílvesszők sírba helyezésének nyomait a hun korban49 és az 
azután induló gepida temetőkben50 is megtaláljuk. Darabszámuk 
48 Közelharci fegyverek és nyílhegyek együttes jelenléte esetén (pl. Hajdúszobosz-
ló–Bajcsy Zsilinszky utca, Magyarcsanád–Bökény 4. sír, Szentes–Kökényzug 57. sír, 
Szentes–Berekhát 109. sír, Hódmezővásárhely–Kishomok 106. sír, Kiszombor „B” 310. 
sír), felmerülhet annak a lehetősége, hogy a távolsági fegyverek inkább a vadászat, 
mint a harc szimbólumai. Kiss P. 2014. 192.
49 A szokást maguk a hunok is gyakorolták, az elsősorban nekik tulajdonított, kis-
méretű, három élű nyílhegy típus az egész hun szállásterületen és peremvidékein is 
elterjedt. Tomka 2003. 8.
50 A Tisza-vidékről 45 db nyíl mellékletes sírt ismerünk (ennek csaknem felét Szen-
tes–Berekhátról). Nagy 2004. 155. Csallány Dezső gepida corpusában 18 lelőhelyről, 
72 sírból 220 db nyílhegyet gyűjtött össze, de ebbe beletartoznak az erdélyi darabok 
is. Csallány 1961. 261.
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változó, hun(-kori) temetkezésekben51 nem ritka a 8–10 db, az alföldi 
gepidáknál pedig átlagosan 6–12 db fordul elő együtt.52 A zsámboki 13. 
sír nyílhegyei alacsony számának egyik lehetséges magyarázata Bóna 
István megfi gyelése, miszerint a hunok Kárpát-medencei uralma idején 
általánosan lecsökken az egyes temetkezések nyilainak száma.53 Bóna az 
általa párhuzamként felhozott sírokban,54 a nyílvesszők tegezben való 
sírba helyezéséről ír, azok magas számát pedig a tegez méretével hozza 
összefüggésbe. Az elhunyt harcos mellé tett nyílvesszők számának csök-
kenésére logikus magyarázat, hogy e mellékletadási szokás egyre inkább 
szimbolikussá válik:55 ilyen értelemben az elhunytnak a túlvilágon „nincs 
szüksége” sok nyílvesszőre.56 Emellett a 13. sír esetében is fi gyelembe kell 

51 Bár nyilvánvalóan a hun korban (és hun szállásterületen) sem kizárólag hunok he-
lyezhettek elhunyt harcosaik mellé nyílvesszőt, Bóna István az etnikai meghatározás 
szempontjából is fontosnak tartja az ebből az időszakból származó temetkezésekből 
előkerülő nyílhegyeket. Ezzel együtt, a nyílhegyek számára vonatkozó felsorolásában 
sztyeppei hun (pl. Kyzyl–Adyr) és hunkori szarmata lelőhely (Csongrád–Kenderföl-
dek) egyaránt szerepel. Bóna 1993. 164.
52 Bóna 1978. 157.
53 A korábbi, gyakran 10-20 vagy esetenként még több darab helyett, a Kárpát-meden-
cei hun kor (V. század második negyede) temetkezéseiben legfeljebb 4-5 db fordul elő 
pl. Csongrád–Kenderföldek 4. sír. 128. sír; Keszthely–Gáti-domb; Szob–Homokdűlő 
2. sír. Bóna 1993. 164. Vagyis a hunok és a velük együtt a Kárpát-medencébe érkezett 
népcsoportok folyamatosan egyre kevesebb nyílvesszőt helyeztek a sírba, ezért talál-
juk a több nyílhegyet tartalmazó temetkezéseket a sztyeppén. 
54 Az összehasonlítás alapját sztyeppei hun temetkezések jelentik.
55 A gepidák esetében viszont, ha lehetséges is a nyilak megjelenését ilyen módon 
kétféle célra visszavezetni (tegezben, „használatra” és szimbolikusan sírba helyezés), 
valószínűbb, hogy emögött nem kronológiai különbségeket kell keresnünk. Csak a két 
szokás együttes jelenlétével magyarázható, hogy Bóna szerint a tegezben elhelyezett 
gepida nyilak átlagos száma 6-12 db (Bóna 1978. 157.), a nyíllal eltemetettek száma 45 
(Nagy 2004. 155.), a sírból előkerült nyílhegyek száma viszont csak 226 db (Kiss P. 
2014. 7. táblázat 327.). Véleményem szerint e jelenség nem lehet kizárólag a – kétség-
telenül nagymértékű – sírrablás következménye, különösen annak fényében, hogy a 
nyílmellékletes sírok és a nyílhegyek számára vonatkozó adatok frissek. Mindhárom 
adat az alföldi gepida temetőkre vonatkozik.
56 Ez a fajta gondolkodás a fegyver mellékletadási szokásban, más időszakokban és 
más tárgytípusok esetében is megjelenik, amikor pars pro toto helyeznek a sírba pl. 
láncingből néhány sort vagy láncszemet, kard helyett markolatgombot stb. Erre a 
lehetőségre utal Bóna István (Bóna 1978. 157.) a gepida és langobard temetkezése-
ket illetően. Ugyanez a jelképesség indokolhatja azt is, hogy a halotti áldozatokban 
szintén a szokásosnál kisebb a nyílhegyek száma (pl. Pécs–Üszögpuszta: 4 db). Bóna 
1993. 164. 
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vennünk, hogy a sírt kirabolták, bár véleményem szerint ez esetben ez 
kevéssé tekinthető befolyásoló tényezőnek.57

Mindkét megtalált nyílhegytípus általánosan előfordul a korszak 
hazai leletanyagában.58 A háromélű, tüskés nyílhegyek típusa egyértel-
műen a hunokhoz köthető, hun hatásra terjedt el a germánok körében.59 
Ezt bizonyítja az is, hogy nyugati germán rokonaikkal ellentétben, a 
gepidák legnagyobb arányban ezeket használták.60 Az ilyen kialakítású 
nyílhegyek használatának ideje a hunok (vagy a hozzájuk csatlakozott 
népelemek) megjelenésétől kezdődik, és átnyúlik a 6. század elejére.61 
E nagyjából 100 éves időtartamon belül méret szerint tudunk relatív 
kronológiai sorrendet felállítani: a korábbi darabok jellemzően kisebbek, 
a későbbiek nagyobbak.62 A zsámboki háromélű nyílhegyek 4,8 és 7,1 
cm-es hosszúságukkal inkább a korábbi példányokhoz állnak közelebb. 
Hasonló méretűek a hun korból többek között Csongrád–Kenderföldek 
4. sírjából,63 és legújabban Nyíregyháza–Rozsrétszőlőről64 kerültek elő, a 

57 A sírra tölcséres rablógödröt ástak és ugyan a csontokat mind elmozdították, való-
színűtlen, hogy a nyílvesszőket kidobálták vagy elrabolták volna (mivel ezek a tárgyak 
nem képviseltek különösebb értéket, ha mégis annak tekintik, nem hagytak volna a 
sír közepén négy másikat).
58 A kétélű, babérlevél alakú köpűs és a háromélű, tüskés a két legelterjedtebb típus. 
Bóna 1978. 157.
59 Bóna 1978. 157., Cseh 1990. 30. Elterjedéséhez a gepida szállásterületeken lásd.: 
Cseh 1990. VI. lista és VI. térkép 42–43.
60 Kiss P. 2014. 192.
61 A nyílhegytípus hun kor utáni használatának magyarázata lehet a helyben maradt 
hun kori lakosság beolvadása a gepida közösségekbe. Ez különösen Szentes környékén 
merül fel, ahol mind a nyílmellékletes sírok, mind pedig azon belül a háromélű nyílhe-
gyek száma kiemelkedően magas. A VI. század első harmadára keltezett sírokból (pl. 
Szőreg–Téglagyár 73. sír) is ismertek ilyen nyílhegyek. Ez alapján a fenti magyarázat 
mellett az is könnyen elképzelhető, hogy korábbi hagyományok alapján a gepidák is 
gyártották. Kiss P. 2014. 192–193. 
62 A hun korban és a gepida soros temetők legkorábbi sírjaiban (pl. Szolnok–Szanda 
30. sír: 4,8 cm) kb. 5 cm az átlagos méret. Bóna 1993. 163., Tomka 2003. 8. Később az 
ugyanilyen alakú darabok mérete folyamatosan megnövekszik és eléri a 9-12 cm-t is. 
Kiss P. 2014. 193.
63 Bóna 1993. 213.
64 Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő M3/214. lelőhely 13. sír: 1 db 4,6 cm hosszú 
(hegye töredékes, kiszerkesztve 6 cm), háromélű tüskés vas nyílhegy. Pintye 2014. 
113. és 130.
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gepida temetők korai szakaszából pedig (a már idézett Szolnok–Szanda 
30. sír mellett) például Szentes–Nagyhegy 37. sírból65 ismertek.

A zsámboki 13. sír 1 db babérlevél alakú köpűs nyílhegyet is tartal-
mazott. Ez a germánok körében általánosan elterjedt nyílhegytípus.66 
A zsámboki darab hosszúsága 7,7 cm, szélessége 1,7 cm, köpűje 3 cm 
hosszú. Legjobb formai párhuzamai a Tisza-vidéken Kardoskút,67 Szen-
tes–Kökényzug68 és Szentes–Nagyhegy69 temetőiből származnak. Ezek 
a darabok általában nagyobbak, méretben is hasonló a zsámbokihoz a 
Szentes–Kökényzug 57. sírjából származó nyílhegy.70

Kardgomb

Az 5. sírban borostyánból készült, félgömb alakú kardgomb feküdt. Ezek 
a díszgombok kétélű hosszú kardok (spathák) szerelékéhez tartoznak, 
anyag, méret és forma szerint változatos típusokban fordulnak elő a 
korszak fegyveres férfi  temetkezéseiben. A tárgytípus Közép– és Nyu-
gat-európai megjelenését a kutatás már régóta egyértelműen a hunokhoz 
köti.71 Népszerűsége a hun kor utáni évszázadban is megmarad, a Kár-
pát-medencében a gepida soros temetőkben is jelen van.72 Funkciójukkal 
kapcsolatban többféle elképzelés létezik. Joachim Werner sokat idézett 
megállapítása szerint „mágikus kardgyöngyök” voltak, vagyis valamiféle 
amulettként szolgáltak volna,73 Bóna István pedig rangjelző szerepet 

65 Csallány 1961. 261., Taf. XXII. 14-17.
66 Az egész germán világban nagyon gyakori, Kárpát-medencei elterjedéséhez lásd.: 
Cseh 1990. VII. lista és 7. térkép 44–45.
67 3. sír (Csallány 1961. Taf. CVI. 11.).
68 Pl. 23. sír (Csallány 1961. Taf. VII. 4.).
69 Pl. 31., 32. sír (Csallány 1961. Taf. XXIX. 2–5., Taf. XXX. 19.).
70 Csallány 1961. Taf. XII. 7.
71 A kardgombok használatának szokását 1956-os munkájában már Joachim Werner 
is keleti eredetűnek tartotta. A kutatás ezt azóta sem kérdőjelezte meg, sőt Wernerre 
hivatkozva eredeteztetik a szokást a legújabb publikációk is pl.: Pintér-Nagy 2012.
72 Nagy Margit adatai szerint összesen 14 db: Hódmezővásárhely–Kishomok 64. sír, 
Kétegyháza 6. sír, Kormadin–Jakovo, Magyarcsanád–Bökény 2., 9. sír, Szentes–Berek-
hát 71. sír, Szentes–Kökényzug 68. sír, Szolnok–Szanda 6., 88., 168. sír, Szőreg–Tégla-
gyár 23., 64., 69. sír, Tiszafüred–Nagykenderföldek 1. sír. Nagy 2004. 187. 4. táblázat. 
Felsorolásában nem szerepel Szentes–Nagyhegy 66. sír (Csallány 1961. 55.).
73 A lébény–magasmarti sír publikációjában ezt az értelmezést veszi át Pusztai Rezső 
is, és a „mágikus kardcsüngő” elnevezést használja. Pusztai 1966. 109.

habitus.indb   43habitus.indb   43 2016.04.05.   23:27:582016.04.05.   23:27:58



kiss alpár44

tulajdonított nekik.74 A kardgombok szimbolikus jelentőségét kereső el-
gondolásokhoz képest újszerű Szergej Ivanovics Bezuglov megközelítése, 
aki gyakorlati funkciót feltételez és a kardszíj részének tartja ezeket.75

A Kárpát-medencei leletanyagban a hun korból ismerjük a legkorábbi 
kardgombokat. Anyaguk általában hegyikristály vagy borostyán,76 a 
gepida temetőkben pedig igen gyakran mészkő,77 de a korszak vezérlele-
teiben (pl. Bátaszék,78 Jakuszowice,79 Pécs–Üszögpuszta,80 Wolfsheim81) 
rekeszdíszes, arany borítású példányok is előfordulnak. Elterjedtek a 
korong alakú, a hengeres82 és a lapított gömb formájú darabok, de akad 
bikonikus83 és hasáb alakú84 is.

A zsámboki darab a nagyobb méretűek közé tartozik: átmérője 4,8 
cm, magassága 2,2 cm, középső furatának átmérője 0,5 cm, ezzel jóval 
meghaladja a legtöbb hazai példány méreteit.85 Szintén borostyánból 
készült, hasonló formájú, de kisebb a lébényi,86 a szirmabesenyői87 és a 
kiskundorozsmai kardgomb.88 A Kárpát-medencében legjobb párhuzama 
a Valea lui Mihai/Érmihályfalván előkerült darab, ami már méretében is 

74 Bóna 1993. 165.
75 Pintér-Nagy 2014. 29.
76 Hun kori borostyán kardgomb a lentebb idézett párhuzamok mellett pl. Táska–Fe-
hérvízi-majorban. Szőke 2007. 48.
77 A tárgyleírásokban gyakran „krétagyöngynek” is nevezik őket. Hódmezővásárhely–
–Kishomok 64. sír (Nagy 2004. 152.), Kétegyháza 6. sír (Csallány 1961. 118.), 
Magyarcsanád–Bökény 2., 9. sír (Csallány 1961. 141., 142.), Szőreg–Téglagyár 23., 
64., 69. sír (Csallány 1961. 155., 161., 162–163.), Szentes–Berekhát 71. sír (Csallány 
1961. 78.), Szentes–Kökényzug 68. sír (Csallány 1961. 36.).
78 Bóna 1993. 250.
79 Almandin berakásos, aranyozott. Kürti 1988. 180.
80 Uo. 169.
81 Werner 1956. 124.
82 Henger alakúak a magyarcsanád–bökényi, szentes–berekháti, szentes–kökényzu-
gi, szőreg–téglagyári kardgombok (publikációikhoz lásd: 77. lábjegyzet), továbbá: 
Moreşti/Malomfalva 70. sír, Szolnok–Szanda 6., 88., 168. sír, Tiszafüred–Nagyken-
derföldek 1. sír kardgombjai. Nagy 2005. 174. Abb. 33.
83 Ritka típus, Magyarország területéről ilyen a Pácin–Szenna-dombi darab, amelynek 
Németországból ismert néhány párhuzama. Pintér-Nagy 2012. 100.
84 Pl. Hódmezővásárhely–Kishomok 64. sír (Nagy 2004. 152.).
85 A fentebb felsorolt Tisza-vidéki darabok átmérője általában 2,1-2,6 cm között mozog.
86 Átmérő: 2,7 cm. Pusztai 1966. 109., 6. ábra 7.
87 Átmérő: 3,2 cm, a közepén átmenő furat átmérője: 0,5 cm. Megay 1952. 133.
88 Átmérő: 3,6 cm, magasság: 2,3 cm. Vörös 1986. I. t. 1.
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közelít a zsámbokihoz.89  A felsorolt kardgombok az V. század első felére 
– közepére keltezett, magányos férfi  sírokból (illetve a kiskundorozsmai 
szórvány leletegyüttesből) származnak.90

Koponyatorzítás

A zsámboki temetőbe három torzított koponyájú egyént is eltemettek: a 
8. sírban 35–45 év közötti nő, mellette a 11. sírban 10–12 éves, megha-
tározhatatlan nemű gyermek, a 13. sírban pedig 40–50 év közötti férfi  
feküdt.91 Általánosan elfogadott megállapítás, hogy – néhány szarmata 
kori példától eltekintve – a koponyatorzítás gyakorlata a Kárpát-me-
dencébe a hun népmozgás hatására érkezett, és legnagyobb számban a 
szokást átvevő germán népek körében terjedt el.92 A VI-VII. században, 
főleg gepida és avar temetőkben,93 még megtalálhatóak a koponyatorzítás 
alkalmazásának nyomai, de az V. századi embertani anyagban tapasztal-
hatóhoz képest sokkal kisebb arányban.

A népvándorlás kori torzított koponyákról a közelmúltban több 
nagyszabású gyűjtés is készült.94 Hozzávetőleges adatok szerint a mai 
Magyarország területéről körülbelül 200 példája ismert az V. századból.95 
Elterjedésükre nézve – a lelőhelyek sűrűségének, valamint a torzított 
koponyák számának szempontjából – kiemelkedő terület a Dunántúl, 
különösen a Balaton déli partjának környéke,96 valamint a mai Baranya 

89 Átmérő: 4,3 cm, a lyuk átmérője 0,4 cm. Roska 1930. 230. A sírt egy 444-ben kibo-
csátott II. Th eodosius (408–450) solidus másolata keltezi az V. század közepére.
90 A lébényi sírt Csallány Dezső hun etnikumúnak határozta meg. Csallány 1958. 86.
91 A Zsámbokon talált koponyák deformációjának típusa mindhárom esetben fronto-

occipitalis (homlok-nyakszirti) torzítás, amely az V. századi kárpát-medencei példák 
közül a leggyakoribb előfordulású. Czigány 2001. 250. Megállapításához megjegy-
zendő, hogy sok csontváz esetében a deformáció módja meghatározatlan.
92 Pl. Köhler–Mende 2007. 315. 
93 A legnagyobb gyakorisággal a gepida temetők közül Viminaciumból (31%), míg avar 
környezetből Szegvár–Oromdűlőről (csak nők esetében, a jól vizsgálható koponyák 
több mint fele) ismertek torzított koponyák. Nagy 2004. 172
94 Lásd: Szécsényi–Nagy 2008.; Tobias–Wiltschke-Schrotta–Binder 2010.; 
Deák 2013.
95 Gallina–Straub 2014. 216.
96 Természetesen azt is fi gyelembe véve, hogy a kutatási aránytalanságok súlyosan 
torzíthatják az elterjedési térképeket. Pl. Balatonmagyaród–Kápolnapuszta, Bala-
tonszemes–Szemesi-berek, Fonyód–Bézsenypuszta (Straub 2008. 194.), Fonyód–
Vasúti-dűlő, Hács–Béndekpuszta (Kiss 1995), Kapolcs, Keszthely–Fenékpuszta, 
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és Tolna megyék területe.97 A két legtöbb (összesen több mint 70) torzított 
koponyát tartalmazó lelőhely, Keszthely–Fenékpuszta és Mözs–Icsei-
dűlő temetője is itt található, keltezésük az V. század középső harmada.98 
A hun kor után induló Tisza-vidéki (pl. Szolnok–Szanda, Szentes–Berek-
hát) és a Maros-menti (pl. Hódmezővásárhely–Kishomok, Kiszombor, 
Magyarcsanád–Bökény) gepida temetőkben99 ugyancsak jelen van a 
koponyatorzítás, amely szórványosan a kora avar korban is előfordul.100 

Zsámbokhoz földrajzilag legközelebb a közelmúltban Üllőn, és Ecse-
ren került elő az V. századra keltezett torzított koponyájú csontváz,101 
amelyeknek részletes közlése még nem jelent meg. A temetkezések száma, 
valamint nemi-életkori megoszlása szempontjából közelebbi párhuzam-
ként említendőek még a letkési,102 kapolcsi103 és ordacsehi–kis-töltési104 

Ordacsehi–Csereföld, Ordacsehi–Kis-töltés. 
97 Pl. Bátaszék (Párducz 1963), Mohács–Jerney út, Mözs–Icsei-dűlő, Paks–Lidl (Deák 
2013), Pécs–Málom, Regöly–Pénzesdomb (Mészáros 1970), Szekszád–Balparászta 
(Bóna 1993), Szekszárd–Palánk, Szederkény–Kukorica-dűlő (Nagy 2007), Tamási–
Adorjánpuszta (Deák 2013), Tolna–Selyemgyár (Ódor 2001), Zsibót–Domolospuszta 
(Dombay 1956). 
98 Gallina–Straub 2014. 216. és Ódor 2011. 353.
99 Kiszely István és Cseh János gyűjtéseire hivatkozva: Nagy 2004. 173.
100 Például az említett szegvár–oromdűlői temetőben. Az újabb publikációk elismerik 
a koponyatorzítás avar kori továbbélését, ellentétben a korábbi állásponttal, miszerint 
a hun kor után már nem deformáltak koponyát: „A szokással a hun uralom leáldozása 

után a gepidák is felhagytak, a legidősebb torzított koponyájú emberek a 6. század első 

évtizedeiben haltak ki.” (Bóna 1986. 144.) Bóna István ez alapján a koponyatorzítást a 
gepidák esetében kor- és etnikumjelzőnek tartotta.
101 Üllő 5–9. lh.: Régészeti kutatások 2006. 42–43., Ecser 6. lh.: Szécsényi-Nagy 
2008. 61.
102 Letkés–Vízfogón 3 torzított koponyájú halottat temettek el valamikor az V. század 
utolsó harmadában: egy-egy adultus korú nőt és férfi t, valamint egy kislányt (infans 
I.). Lásd: Papp–Salamon 1980. Feltételezhetően vérrokonság áll fenn a 2. sírba elte-
metett férfi  és a 3. sírban megtalált gyermek között. Deák 2013. 115.
103 Kapolcson két, az V. század második felére keltezett torzított koponyás (juvenis és 
maturus korú) nő temetkezése került elő, amelyek között a publikáló és az embertani 
anyagot feldolgozó antropológus is vérrokonságot feltételez. Cs. Dax 1980. 103. és Éry 
1980. 112.
104 Ordacsehi–Kis-töltésen párosával elkülönülve összesen 4 sír került elő: egymás 
mellé egy juvenis és egy adultus korú nőt, valamint távolabb egy maturus férfi t és 
infans I. gyermeket temettek el, a férfi , a juvenis nő és a gyermek koponyája torzított 
volt. Köhler–Mende 2007. 317–318. Az antropológiai elemzés és az előzetes közle-
mény (Kulcsár 2007.) nem tér ki a családi kapcsolat lehetőségére, de véleményem 
szerint azzal mindenképpen számolni kell.
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sírok, amelyek esetében a deformált koponyájú egyének között fennálló 
családi kapcsolat is felmerül. Ezt a lehetőséget a zsámboki temetőben a sí-
rok elhelyezkedése is alátámasztja, de ez genetikai vizsgálatok hiányában 
nem állítható biztosan.

A zsámboki torzított koponyájú csontvázak közül csak a 13. sírba 
eltemetett férfi  temetkezésében került elő régészeti lelet, innen is egyedül 
a fentebb tárgyalt nyílhegyek voltak elemzésre alkalmasak. Torzított 
koponyás, fegyveres férfi  temetkezésre viszonylag kevés példa áll rendel-
kezésre,105 és mivel a nyílmellékletes sírok száma egyébként is alacsony, a 
két jelenség együttes vizsgálata érdemi következtetések levonásához nem 
vezet.106  A fegyverzethez tartozó leletekkel kapcsolatban is érvényes az 
a megállapítás, hogy a koponyatorzítás jelensége nem áll összefüggésben 
semmilyen tárgytípus gyakoriságával. A vizsgált időszakban a Kárpát-
medencei torzított koponyás sírok között egyaránt megtalálhatóak 
gazdag mellékletű, szegényes és melléklet nélküli temetkezések, így ön-
magában a deformáció nem jelez társadalmi réteghez való tartozást.

Amint fentebb láttuk – mivel a koponya deformálása több korszakban 
is megfi gyelhető jelenség –, a koponyatorzítás csak korlátozott mértékben 
használható keltezésre. Önmagában a deformáció ténye nem határoz meg 
kronológiai kereteket, de az egyes – legalább hozzávetőlegesen datált – 
temetkezések torzított koponyájú halottainak életkori adatait összevetve, 
a szokás gyakorlásának főbb tendenciái felvázolhatóak. Mivel a csontok 
ilyen mértékű mesterséges alakítása csak kisgyermekkorban lehetséges, 
a torzított gyermekkoponyák időbeli megoszlásából kell kiindulnunk. 
Ezek többségét a hun korra és az azt követő egy-két évtizedre, vagyis az 
V. század második és harmadik negyedére keltezett temetőkben talál-
juk.107 Ezekből az adatokból nemcsak a magas torzítási arány olvasható 

105 Szécsényi-Nagy Anna 2008-as gyűjtése szerint az V–VI. századból 23 ilyen eset 
ismert az egész Kárpát-medencében.
106 Az V. század közepére – második felére keltezett, magányos sírba eltemetett, torzított 
koponyájú férfi  temetkezése háromélű nyílhegyekkel az erdélyi Marosveresmartról: 
Cseh 2003. 47.
107 A kiemelkedő esetszám (53 torzított koponya) és a rendelkezésre álló 
paleodemográfi ai elemzés miatt is legjobb példa a már említett mözs–icsei-dűlői 
temető. Itt a torzított koponyájú alpopulációból 23 gyermek (12 infans I. és 11 infans 

II.), 6 juvenis, 13 adultus és 8 maturus (tovább 3 meghatározhatatlan életkorú) volt. 
Hasonló tendencia látszik Keszthely–Fenékpusztán, az erődtől D-re fekvő temetőben: 
10 torzított koponyájú infans I., 2 infans II., 2 iuvenis, 3 adultus, 4 maturus korú egyén. 
Mindkét adatsorra lásd: Szécsényi-Nagy 2008. 18–19.
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ki, hanem a deformált koponyájúak koreloszlása azt is megmutatja, hogy 
ezen temetők használatának idején a szokást még gyakorolták, sőt, virág-
korát élte. Ezzel szemben az V-VI. század fordulójára, a VI. század elejére 
keltezett temetők torzított koponyás alpopulációja ellentétes demográfi ai 
képet mutat. A deformáció szinte kizárólag az idősebb korosztályoknál 
jelenik meg, a temető összes elhunytjához képest a korábbinál sokkal ki-
sebb arányban.108 Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a koponya mester-
séges torzításának szokása az V. században leginkább a hun korban és az 
azt követő egy-két évtizedben volt népszerű, míg VI. századi továbbélése 
sokkal inkább egy-egy idősebb kort megért személy jelenlétével magya-
rázható, mintsem a deformálás hagyományának továbbélésével.

Összegzés

Zsámbok 15. lelőhelyen 13 kora népvándorlás kori sír került feltárásra. 
A temetőrészlet É-i irányban tovább folytatódhatott, de erre a szakaszra 
már nem terjedt ki az ásatási terület, így nem tudhatjuk, hogy a dolgo-
zatban ismertetett sírok az egykori temetőnek mekkora részét képezték. 
A feltárt sírok mindegyike erősen bolygatott, rabolt volt. A sírokban 
maradt leletanyag meglehetősen hiányosnak mondható. A 13 sír közül 
mindössze 4 (a 3., 5., 10. és 13. sír) tartalmazott mellékletet, a többi sírban 
jellemzően csak a viselethez tartozó tárgyak, esetleg a tarsolyban, az öv 
részeként hordott eszközök maradtak meg.

A temető keltezéséhez és kulturális kapcsolatainak felvázolásához 
a temetési rítus, a viselet és a mellékletadási szokások egy-egy eleme 
(tájolás, csatok, fegyverzet) mellett a 3 temetkezésben is megjelenő ko-
ponyatorzítási szokást hasonlítottam össze az egykorú kárpát-medencei 
párhuzamokkal. A borostyán kardgomb legpontosabb párhuzamai hun 
koriak. A kardgombokról a kutatás már korábban megállapította, hogy 
a tárgytípus Kárpát-medencei megjelenése a hun népmozgáshoz köthető. 

108 Ez a megállapítás a dunántúli prelangobard kori anyagra, valamint a tisza-vidéki és 
a déli gepida szállásterületre is érvényes. Az utóbbi területről jó példa erre Viminacium 
II-es lelőhely (Više Grobalja) két germán temetője: az V. század második felére keltezett 
sírok 72 %-ában fi gyeltek meg koponyatorzítást, amelyeknek körülbelül a fele 20 évnél 
fi atalabb személy temetkezése volt. Ezzel szemben a VI. századi sírokban a deformáció 
csak 9 %-ban volt jelen, és csak felnőtt korú egyének koponyája volt torzított. Mikič 
adataira hivatkozva: Gallina–Straub 2014. 216.
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A felsorolt párhuzamok alapján, véleményem szerint keleti eredetet sejt-
hetünk a bevésett X-motívummal díszített csat esetében is. Ugyanezek 
mondhatók el a 13. sír három élű nyílhegyeiről. Ez a nyílhegytípus a hu-
nokkal jelenik meg a kárpát-medencei leletanyagban, de később a gepidák 
körében szintén rendkívül népszerű. A zsámboki nyílhegyek kis méretük 
alapján (ez igaz az általában germán eredetűnek tartott babérlevél alakú 
példányra is) az V–VI. századi tág meghatározáson belül mindenképpen 
a korai keltezés lehetőségét erősítik. A sírok tájolásának és a torzított 
koponyájú elhunytak életkor-adatainak vizsgálata a keltezés tekintetében 
hasonló eredményre vezetett. Mindezeket fi gyelembe véve, véleményem 
szerint a zsámboki temető használatának legvalószínűbb ideje a hun kor 
és azt követő néhány évtized, vagyis az V. század középső harmada.
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1. kép: Az 5. sír bronzcsatja
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Th e V century cemetery from Zsámbok

New archaeological data concerning the history 

of the Carpathian Basin in the early migration 

period

At the site of Zsámbok 15. thirteen graves were unearthed, from the era 
of the early migration period. Th e cemetery may have contained more 
graves which were situated beyond the excavation fi eld, thus we could not 
defi ne what part of the original cemetery the graves were published above. 
Since each grave was greatly disturbed, only a few artifacts remained to 
the comparative archaeological examination. Th ese are mainly the bone 
combs, diff erent types of buckles and some parts of the weaponry: four 
arrowheads and a pommel. Beside these objects, the orientation of the 
graves was taken in account, and the chronological and cultural defi nition 
was also helped by the phenomenon of the skull deformation (which was 
appeared in three examples: the skeleton of a male, a female and a child).

Th e small bronze buckle which is decorated by an incised X-motif 
seems to be the most specifi c artifact of the whole cemetery. From the 
Carpathian Basin it has only a few parallels, but more from the southern 
regions of the East European Plain, from where the Huns have come with 
their submitted people. Similarly, the pommels also show eastern origin 
and both of these two objects have their best analogies from fi nds dated 
to the Hun period (around the second quarter of the 5th century). Th e 
survey of the main tendencies of the grave orientation in the 5th century 
revealed that the W–E direction is widely presented in these times (in and 
aft er of the Hun rule). Lastly, the comparison of the anthropological and 
paleodemographical data of the deformed skulled skeletons with some 
other sites of such burials confi rmed that the Zsámbok cemetery only can 
be dated between the second quarter of the 5th century and the turn of 
the 5th–6th century. First and last, in my opinion the most presumptive 
time of using this cemetery are the middle decades of the 5th century.
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Baráth Dóra

Alig ismert követjelentések a XVI. szá-

zadból – Christopher Mont VIII. Henrik-

nek írt leveleinek magyar vonatkozásai

Az 1540-es évek roppant nagy jelentőséggel bírtak Magyarország 
történetében: Buda 1541. évi eleste, az 1542. évi birodalmi hadjá-
rat sikertelensége, majd az ezt követő évek török hódításai állan-

dósították az ország három részre szakadását a XVII. század végéig. Ezzel 
az évtizeddel mégis kevés kutatás foglalkozik, és ritkán helyezik európai 
kontextusba a magyarországi eseményeket. Pedig a XVI. század közepe 
európai szempontból is eseménydúsnak mondható: az itáliai háborúk, a 
trienti zsinat előkészületei és a Német-római Birodalom schmalkaldeni 
háborúba torkolló belső ellentétei meghatározóak voltak az európai 
történelem későbbi alakulására nézve. A magyarországi és európai ese-
mények, folyamatok közötti kapcsolat nem elhanyagolható, az előbbit 
az utóbbi által vázolt kontextusból kiszakítani nem lehet. Az események 
folyása mellett a diplomáciai kapcsolatok és az információáramlás által 
felrajzolt kép is nagyban befolyásolták az egyes uralkodók külpolitikáját, 
így ezek elemzése közelebb vihet a korszak konfl iktusainak megértésé-
hez. A koraújkori magyar történelem vizsgálatához új nézőpontot adhat 
a három részre szakadt ország és Anglia kapcsolatainak feltárása. 

Christopher Mont német származású diplomata közel negyven évig állt 
az angol uralkodók szolgálatában; rendszeres jelentései mellett számos 
diplomáciai megbízatást is teljesített a Német-római Birodalomban. Mont 
levelezése a mai napig feltáratlan, és bár magyar szempontból is értékes 
forrásnak számít, Magyarországon mindössze egyetlen levél jelent meg 
belőle.1 Kutatásaim során harmincnégy, az Egyesült Királyság Nemzeti 

1 Monumenta Hungariae Historica 4. Diplomataria. 5.: Magyar Történelmi Okmány-
tár, londoni könyv- és levéltárakból. 1521–1717. Szerk.: Simonyi Ernő. Pest, 1859. 
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Levéltárában található levelet vizsgáltam.2 A levelek közül huszonhárom 
jelent meg 1849-ben a State Papers Published under the authority of Her 

Majesty’s Commision IX-X. kötetében, tizenegy levél viszont – jelenlegi 
ismereteim szerint – még sehol sem lett kiadva. 

 A jelentések elsősorban a tárgyalt fél évtized három legfontosabb 
kérdésköréről szólnak: a vallási feszültségekről, az itáliai háború újabb 
szakaszáról és a törökkérdésről. A három témakör azonban nem hatá-
rolható el élesen. V. Károly küzdelmei a protestánsokkal és a franciákkal 
elvonták a birodalom fi gyelmét, pénzét és hadait a török elleni háborútól, 
így az Oszmán Birodalom könnyedén bővíthette magyarországi hódítá-
sait. A török elleni harc is hatással volt a birodalom belső viszályaira: a 
braunschweigi herceg és a protestánsok a schmalkaldeni háború elősze-
lének számító konfl iktusában döntő szereppel bírt, hogy a herceg seregei 
a Magyarországra küldött birodalmi hadjáraton voltak, ezért nem tudott 
ellenállni a támadásoknak. Az itáliai háborúk és a törökkérdés kapcso-
lata is világos: az I. Ferenc és a szultán közötti szövetség egyrészt érvként 
szolgált a császárnak a franciák elleni háborúhoz, másrészt viszont ké-
sőbb, a crépy-i békét követően elősegítette a törökökkel való birodalmi 
fegyverszünet, majd béke megkötését is. A protestánsok és I. Ferenc szö-
vetsége, valamint a protestáns jülich-kleve-bergi herceg és a császár harca 
Geldern birtoklásáért szintén a három témakör összefüggését mutatja. 
Christopher Mont leveleiben többször található utalás arra, hogy ezeket 
az összefüggéseket a követ is felismerte. VIII. Henrik követét aggodalom-
mal töltötte el a protestánsok és a császár közötti ellentét. Mont úgy vélte, 
ha a katolikusok és protestánsok közötti feszültség háborúba torkollik, 
bárki győz is, könnyű préda lesz a töröknek.3 

Tanulmányomban a jelentések magyarországi vonatkozású részeit 
vizsgálom, elsősorban a törökkérdéssel kapcsolatos közléseket. A ta-
nulmány célja, hogy új szempontból világítsa meg az 1540-es évek első 
felének magyarországi történéseit, valamint hogy rámutasson az említett 
levelezés információgazdagságára és hasznosságára nem csak a magyar, 

308-309. (Christopher Mont 1534. február 16-i levelének csak a magyar vonatkozású 
részét közölték)
2 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Botlik Richárdnak, hogy felhívta a fi gyel-
memet a levelekre, illetve azok fényképeit eljuttatta hozzám. Továbbá szeretném 
megköszönni Fazekas Istvánnak, hogy a tanulmány alapjául szolgáló szakdolgozat 
elkészüléséhez konzulensként rengeteg segítséget nyújtott. 
3 PRO. SP1./ 213. f. 176.
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de az egyetemes történeti kutatás számára is. A tanulmány a Colloquium 
Offi  ciale II konferencián elhangzott előadásom anyagát foglalja magába, 
amely az alapszakos szakdolgozatom egy résztémája volt. A levelekben az 
itáliai háborúról és a reformáció konfl iktusairól található adatok későbbi 
tanulmányok alapját képezhetik, mivel mindhárom témakör feldolgozá-
sa meghaladná egy tanulmány terjedelmi kereteit.  

A diplomata - Christopher Mont

A levelek írójáról, Christopher Montról igen kevés a Magyarországon 
fellelhető szakirodalom, pedig a követ VIII. Henrik, VI. Edward és I. 
Erzsébet alatt is szolgált, 1527-től 1572-ig.4 Az Oxford Dictionary of Na-
tional Biography szerint 1496-ban vagy 1497-ben született a Köln közeli 
Koblenz-ben.5 Erre utal a honosítása kapcsán keletkezett feljegyzés, mi-
szerint: „Christopher Montaborino, a native of Cologne, in the dominions 

of the Emperor. Denization.”, valamint egy 1549-es említés, amelyben 
erős koblenzi kiejtéséről számolnak be.6 Élete korai szakaszáról, szüleiről 
szinte semmit sem tudunk. Valószínűleg Th omas Cromwell hívta Ang-
liába, hiszen a több nyelven beszélő, intelligens protestáns férfi  hasznára 
vállhatott.7 Saját bevallása szerint 1527-ben lépett angol szolgálatba, 1531. 
október 4-én kapta meg az angol állampolgárságot.8 A diplomáciában az 
1530-as évek végén kezdett aktívan részt venni, 1537-től már nagyrészt 
külföldön volt.9 Német származása és kitűnő nyelvismerete miatt Mont 
hasznára vállhatott VIII. Henriknek abban, hogy a német protestáns 
fejedelmekkel keressen kapcsolatot, potenciális szövetséget; továbbá 
politikailag elég jelentéktelen volt ahhoz, hogy az eretneknek bélyegzett 
vezetőkkel feltűnés nélkül tudjon tárgyalni.10 Christopher Mont – bár 
nem tartozott a korszak legismertebb diplomatái közé – birtokolta azokat 
a kvalitásokat, amelyekre a korszak jó követének szüksége volt. Kitűnően 

4 Hildebrandt 1984. 281.
5 MacMahon 2004.
6 „…gantz eygentlich coblentzisch” Hildebrandt 1982. 108.
7 Hildebrandt 1984. 284.
8 MacMahon 2004.
9 Hildebrandt 1984. 284.
10 MacMahon 2004.
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beszélt és írt latinul és németül, valószínűleg angolul is jól tudott, emellett 
klasszikus műveltséggel is rendelkezett.11 

1540-től VIII. Henrik ágenseként működött a Birodalom területén, 
tevékenysége a gyűlések látogatásában és jelentések írásában merült ki, 
nagyobb diplomáciai feladatot egészen 1544 végéig nem kapott.12 A gyű-
lésekről írt jelentéseiben nem csak a reformációt és az angol külpolitikát 
érintő ügyekről számolt be, de részletesen írt a Német-Római Birodalom 
belpolitikáját érintő kérdésekről, az Oszmán Birodalom hadmozdulatai-
ról szerzett értesüléseiről és a német-francia konfl iktusról is. E periódus 
zárásának talán Sir Th omas Wriothesley lordkancellár 1544 áprilisában 
írt levele tekinthető, amelyben megírta Montnak, hogy a király elégedett 
a munkájával, és jutalomban fogja részesíteni.13

1544 végén ismét aktív diplomáciai tevékenységbe kezdett, német 
fejedelmekkel tárgyalt egy protestáns liga létrehozásáról, amelynek VIII. 
Henrik is a tagja lett volna.14 E tárgyalások során azonban nem egyedül 
dolgozott, hanem Walter Buclerrel, Katherine Parr titkárával együtt. 
Jelentéseiket együtt írták, angol és latin nyelvű levélre is van példa, illetve 
néhány esetben titkosírással kódolták az üzeneteiket. A tárgyalások ku-
darcát követően 1545 decemberében Bucler távozott,15 Mont pedig ismét 
megfi gyelői státuszba helyezkedett, bár továbbra is reménykedett egy 
protestáns összefogásban.16 

Szolgálatait VI. Edward (1547–1553) alatt is folytatta, Bernben és Zü-
richben tárgyalt, valamint jelentéseket írt a gyűlésekről, amelyeken részt 
vett.17 Nyílt protestáns elköteleződése miatt Mária uralkodása alatt nem 
alkalmazták, ebben az időben valószínűleg jogi magánpraxisából élt.18 
Erzsébet alatt ismét szolgálatba állították, röviden azzal a céllal, hogy 
jó viszonyt alakítson ki a német fejedelmek és Anglia között. 1570-ben, 
érezvén az öregséget, megpróbálta fi át beajánlani a saját helyére, de a fi ú 
valószínűleg kevésbé volt tehetséges, mint az apja, mert végül nem került 

11 Hildebrandt 1984. 285.
12 Hildebrandt 1982. 117.
13 Hildebrandt 1984. 284.
14 Uo. 282.
15 Porter 2010. 228.
16 Hildebrandt 1984. 281.
17 Hildebrandt 1982. 118.
18 Hildebrandt 1984. 286.
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pozícióba.19 1572-ben, július 8. és szeptember 15. között halt meg, való-
színűleg Strasbourgban, de halálának pontos helye és ideje ismeretlen, az 
angol kormányzat novemberben értesült róla. 20

Christopher Mont pályafutásának talán legérdekesebb része az a fél 
évtized (1541–1547), amelyből a tanulmányban vizsgált levelei származ-
nak. Jelentései mindenképp vizsgálatra érdemes forrásnak számítanak a 
korszak megismerése szempontjából, az európai és a magyar történelem 
viszonylatában is. 

Harc a törökkel – a birodalom törökellenes politikája 

a levelekben

A császár öccse a magyar trónon: I. Ferdinánd helyzete az 1540-es 

években

Szapolyai János halála és Buda eleste után I. Ferdinánddal szemben János 
király özvegye, Izabella királyné és a csecsemő János Zsigmond állt. A 
törökveszélyt felismerve Fráter György kapcsolatot keresett Ferdinánd-
dal, akitől – bátyja, V. Károly révén – sokan a török kiűzését remélték. 
Ferdinánd tárgyalóbiztosa, Serédy Gáspár és Izabella királyné képviselői 
(Statileo János erdélyi püspök, Fráter György váradi püspök, Petrovics 
Péter temesi ispán) közötti tárgyalás 1541. december 29-én a gyalui 
egyezmény megkötéséhez vezetett. Az egyezmény szerint, a váradi béké-
hez hasonlóan, az egész ország Ferdinándot illeti meg, aki cserébe átadja 
Szepesvárat, addig pedig évi 12000 forintot fi zet Szapolyai János család-
jának. A még rendezésre váró kérdésekben két év haladékot szabtak meg, 
ezt követően V. Károlynak és Zsigmond lengyel királynak engedték át a 
döntési jogot. Ferdinánd 1542 áprilisában, Izabella júliusban ratifi kálta 
az egyezményt, miközben a Buda visszafoglalására tett kísérlet előkészü-
letei már zajlottak.21 

Az 1542-es birodalmi hadjárat sikertelensége nem csak Budát hagyta 
török kézen, de állandósította az ország megosztottságát. A nagy erejű 

19 Uo. 1984. 287.
20 MacMahon 2004.
21 R. Várkonyi 1985. 224.
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sereg érthetetlen kudarca és a bűnbaknak kikiáltott Perényi Péter elfo-
gása elidegenítette a magyarokat Ferdinándtól. A főurat nem elsősorban 
a hadjáratban játszott szerepe, hanem túl nagy hatalma miatt fogta el 
az uralkodó, mivel tartott tőle, hogy az a hatalmára tör, és megpróbálja 
az ország egy részén a saját uralmát kiépíteni.22 Az 1542 novemberére 
összehívott pozsonyi országgyűlésen igen kevesen vettek részt,23 és Fer-
dinándnak szavát kellett adnia, hogy a résztvevők nem járnak úgy, mint 
Perényi Péter. A magyar rendek végül pénzbeli segítséget szavaztak meg 
a török ellen, és az országgyűlés végeztével felhívást intéztek a birodalmi 
rendekhez egy újabb hadjárat reményében, és Hieronymus Adorno egri 
prépostot a császárhoz küldték.24 A magyarországi rendek a köztük és a 
király között lévő ellentét ellenére is mindent megtettek, hogy az ország 
megvédésében segítsék Ferdinándot, és – néhány kivételtől eltekintve – 
hűen szolgálták a sok esetben kudarcot valló Habsburg uralkodót.25 A 
birodalmi sereg kudarca Erdélyben komoly félelmet keltett, úgy érezték, 
hogy a Habsburgok képtelenek megvédeni az országot.26 

1543-ban Szülejmán és a budai pasa is újabb foglalásokkal szélesítette 
ki a törökök által uralt területet, amelyek egy későbbi fejezetben kerülnek 
majd bemutatásra. Christopher Mont úgy vélekedett, hogy Ferdinánd 
folyamatos balszerencséje és sikertelensége miatt, bár 30 000 katonával 
rendelkezett, képtelen volt megvédeni az országot a török ellen; seregei 
elcsüggedtek és szervezetlenek voltak.27 A király hadainak állapota 1544 
augusztusára sem javult, Mont levele szerint a török betöréseket nem 
tudják kivédeni a király lepusztult seregei.28 

A török hódítások folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy a tartós 
védelem alapját csak a jól megerősített, jól felszerelt és megbízható, 
elegendő számú katonasággal feltöltött várak biztosíthatják.29 A várak 
fenntartása azonban hatalmas terhet jelentett, ezért a várakat birtokló 
nemesek a királytól, a király pedig tőlük várta a várak megerősítését és 

22 Fichtner 1982. 134.
23 R. Várkonyi 1985. 227.
24 Bánlaky 2001. III./d
25 Pálffy 2010. 146.
26 Szántó 1972. 82.
27 PRO. SP1./ 182. f. 1.
28 PRO. SP1./ 191. f. 90.
29 R. Várkonyi 1985. 232.
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fenntartásának fi nanszírozását.30 Ez hatalmas pénzösszegeket emésztett 
fel, például az ország középső részén fekvő várak és városok katonáinak 
félévi zsoldja 1542–1543 telén majdnem 200 000 rajnai forintra rúgott, 
míg az ország bevételei átlagosan évi 7-800 000 rajnai forintot tettek ki.31 
Ferdinánd anyagi problémáit jól jelzi, hogy a király 1542 és 1547 között 
közel egymillió gulden kölcsönt volt kénytelen felvenni az őt támogató 
Fuggerektől.32 Helyzetét tovább nehezítette, hogy az 1542-es kudarc után 
a birodalom nem küldött többé sereget Magyarországra, mert V. Károly 
előbb I. Ferenccel majd a protestáns fejedelmekkel harcolt. I. Ferdinánd 
így csak a birodalmi pénzsegélyben és a saját alattvalóinak támogatásá-
ban bízhatott. Az 1543 őszén összeülő besztercebányai országgyűlésen 
a magyar rendek ismét megszavazták a portánkénti 2 forintos adót, és 
minden száz jobbágy után hat lovas kiállítását ígérték. 33 A cseh rendek 
1542-ben pénzsegélyt ígértek az uralkodónak,34 ám végül nem járultak 
hozzá a hadjárathoz,35 1543-ban azonban már csak közvetlenül Csehor-
szág védelmére voltak hajlandóak katonákat és pénzt adni.36 Jól látszik 
tehát, hogy a birodalom hozzájárulása az ország védelméhez elengedhe-
tetlenül fontos volt.

A Német-római Birodalomban számos alkalommal a birodalmi gyű-
lések meghatározó témája volt a Magyarországra küldendő törökelleni 
alkalmi pénzsegély, a Türkenhilfe. A király hol személyesen, hol követei 
révén kérte a birodalmi rendeket a harc támogatására. A birodalmi 
gyűlések és az 1540-es években küldött törökelleni segélyek részletes 
bemutatása további kutatást kíván, így majd egy későbbi dolgozat témája 
lehet, ezért ezzel kapcsolatban a jelen dolgozatban csak a levelek tartal-
mát ismertetem. Christopher Mont jelentéseiben számos alkalommal 
említette a török ellen segítséget kérő felszólalásokat. Például 1542. 
szeptember 10-én azt írta, hogy a nürnbergi birodalmi gyűlésen heves 
vita folyt Ferdinánd és magyarok török elleni harcának támogatásáról, 
Ferdinándot a kisebb püspökökön kívül senki sem támogatta, végül 

30 Uo. 233.
31 Pálffy 2010. 137.
32 Fichtner 1982. 133.
33 R. Várkonyi 1985. 229.
34 Fichtner 1982. 127.
35 Uo. 127. és 130. 
36 Bánlaky 2001. III./d
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20 000 koronát szavaztak meg a királynak.37 1543. februárban Nicolas 
Perrenot de Granvelle tanácsos a császár és a római király nevében kö-
vetelt segítséget a törökök és a francia király ellen, ennek megadását a 
protestánsok csak a vallási kérdések és a belső harcok rendezése után tar-
tották elképzelhetőnek, és akkor is csak a török ellen, a francia királlyal 
való háborút a császár magánügyének tartották.38 Ferdinánd is esedezett 
a beígért katonákért, hogy megvédhesse Magyarországot, de ezeket a 
hatalmas török támadásról szóló hírek ellenére sem adták meg neki.39 
1542-ben az oszmán és francia háború fi nanszírozására fejadót (Gemeine 
Pfenninge) írtak ki, de voltak olyan tartományok, amelyek saját céljukra 
fordították a beszedett pénzeket.40 Végül a császár a török ellen felállított 
csapatokat Kleve hercege ellen fordította, így 1543-ban a török hadjárat 
ellen Ferdinánd csak saját csapataira támaszkodhatott.41 

Az 1543. november 30-ára kitűzött speyeri birodalmi gyűlés egyik fő 
témájának a török elleni harc megszervezését szánták,42 amikor viszont 
1544 februárjában Ferdinánd kancellárja segítséget kért a török ellen, a 
fejedelmek fontosabbnak tartották Braunschweig fejedelmének ügyét tár-
gyalni.43 Mont levele szerint Ferdinánd március 12-én érkezett Speyerbe, 
és bár mindenki egyetértett a török elleni segítség szükségességében, a 
birodalmi hadjáratot a következő évre halasztották.44 A császár a fran-
cia királlyal háborúzott, ehhez kért támogatást a birodalmi gyűléstől, 
a fejedelmek azonban 1544 áprilisában úgy döntöttek, nem hagyhatják 
Magyarországot sem védtelenül, így a kért segítség egy részét (8000 gya-
logos és 1000 lovas) oda akarták küldeni.45 Az angol követ 1544. június 
11-én tudósított a speyeri birodalmi gyűlés határozatáról, amelybe egy 
következő évi törökellenes hadjáratot is belefoglaltak,46 ám ez végül nem 
valósult meg. Mont 1544. április 7-én, Speyerben kelt levelében hírt adott 
a veszprémi püspök (Kecseti Márton) és más magyarországi nemesek 

37 PRO. SP1./ 173. f. 6.
38 PRO. SP1./ 176. f. 67.
39 PRO. SP1./ 179. f. 123. és Fichtner 1982. 162.
40 Rauscher 2003. 59.
41 R. Várkonyi 1985. 229.
42 PRO. SP1./ 182. f. 1.
43 PRO. SP1./ 183. f. 102.
44 PRO. SP1./ 183. f. 164.
45 PRO. SP1./ 185. f. 119.
46 PRO. SP1./ 188. f. 112.
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követségéről, akik a gyűlésre érkeztek, és csatolta a beszédeiket is.47 A 
gyűlésen végül ismét fejadót vetettek ki, de ennek beszedése elhúzódott 
(nem utolsó sorban a franciákkal kötött béke és a szultánnal kötött fegy-
verszünet miatt).48

 A wormsi birodalmi gyűlésen – Mont 1545. augusztus 5-i levele alap-
ján – Ferdinánd követei ismét a török ellen kértek segítséget, valamint 
200 000 aranyat, amelyet még Ferdinánd előlegezett meg az 1542-es had-
járatkor.49 A török segély önkéntes alapon adatott, így sem I. Ferdinánd, 
sem V. Károly nem kényszeríthette a megadására a rendeket, és a kérdés 
tárgyalása gyakran a vallási viták mögé szorult.  Bár a rendek általában 
hosszas vita után megadták a segélyt, a begyűjtése nem történt meg 
azonnal, így a pénzek késve értek csak Magyarországra – ha egyáltalán 
megérkeztek, ugyanis például az 1543-ban megszavazott pénzsegélyből 
Ferdinánd Bécs védelmére felvett zsoldosokat fi zette, miközben a török 
Magyarországot dúlta.50

Katonai segítség: az 1542-es birodalmi expedíció

Az Oszmán Birodalom ellen vezetendő összbirodalmi hadjárat terve már 
az 1518-as augsburgi birodalmi gyűlésen felvetődött, ennek támogatására 
három éven keresztül fejenként egy rajnai forint tizedét tervezték begyűj-
teni, de ez végül nem valósult meg. Az 1521. évi wormsi gyűlésen már 
magyar követek (Werbőczy István és Balbi Jeromos) kértek segítséget, de 
válaszként csak annyit kaptak, hogy a birodalom ügyeinek rendezéséig 
nem számíthatnak segítségre.51 1522-ben 15 000 és 9000 katonát szavaz-
tak meg egy Magyarországi hadjáratra, majd 1524-ben a császári Romzug 
gyalogsága felének hatheti költségét, ám a nagyszabású hadjáratot tovább 
halasztották, míg végül a mohácsi csata bekövetkeztével elkéstek vele.52 
Ezt követően I. Ferdinánd, már mint magyar király, még inkább igyeke-
zett a gyűléseken segítséget szerezni a rendektől. Az 1530-as augsburgi 
gyűlésen már megjelent az 1540-es évek bénító konfl iktusa, a protestán-
sok addig nem voltak hajlandók a török ellen segítséget adni, amíg az ő 

47 PRO. SP1./ 185. f. 119.
48 Rauscher 2003. 59.
49 PRO. SP1./ 205. f. 89.
50 R. Várkonyi 1985. 229.
51 Károlyi 1880. 272–273.
52 Uo. 275–278.
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kérdésüket nem rendezik megnyugtatóan. Végül a gyűlés 40 000 gyalo-
gost és 8000 lovast ígért, de a határozat ismét nem került megvalósításra, 
és kudarcot vallott az 1532-es gyűlés tervezete is.53

Ezt követően a hadjárat ügye legközelebb az 1541-es regensburgi 
gyűlésen került elő.54 1541. június 1-jén egy magyar követség érkezett 
a pozsonyi országgyűlésről Regensburgba Frangepán Ferenc, Nádasdy 
Tamás és Batthyány Ferenc részvételével, hogy segítséget kérjen a török 
ellen.55 Az I. Ferdinánd tanácsosai által összeállított memorandum 
10-12 000 gyalogost és 2-3000 lovast kért gyorssegélyként és 40-50 000 
gyalogost és 18-20 000 lovast egy nagyobb segélyként, mindezt pénzben 
beszedve; előbbit három évre, utóbbit hat hónapra. A birodalmi rendek 
azonban ismét a vallási kérdés megoldását tartották elsődlegesnek a ma-
gyar ügy helyett,56 és a császár is elutasító volt, mert a magyarok helyzetét 
nem látta annyira sötétnek, mint ahogy a követek lefestették.57 Végül több 
hónapnyi vitatkozás után a birodalmi rendek közös ülésen kimondták, 
hogy mindkét segélyt megadják.  Egy nagyobb hadivállalat kapcsán is 
memorandumot terjesztettek az uralkodó elé, a protestánsok azonban 
ez ellen tiltakoztak.58 Buda eleste után azonban a birodalmi rendek és 
a császár is érzékelték a veszélyt, hogy a város török kézen hagyása által 
az ellenség már Bécset fenyegetné, így a hadjárat terve végre támogatásra 
talált köreikben. A protestáns fejedelmek, így a hesseni tartománygróf és 
brandenburgi és szász választók továbbra is a vallásuk szabad gyakorlá-
sához kötötték a segítség megadását, így a tárgyalás lassan haladt.59 Végül 
az 1542. január 14-ére összehívott speyeri gyűlésen a protestánsok közül 
Frigyes bajor herceg, Móric szász herceg és Fülöp hesseni tartománygróf 
is a hadjárat mellé állt, így ez a birodalmi gyűlés érdemben dönthetett egy 
törökelleni expedícióról.60 A gyűlés 1542. február 2-án 40.000 gyalogost és 
8000 lovast szavazott meg a Buda visszavételére indítandó hadjárathoz,61 

53 Uo.. 280–283.
54 Uo.285.
55 Botlik 2013. 205.
56 Károlyi 1880. 287.
57 Uo.1880. 291.
58 Uo. 1880. 297–298.
59 Bánlaky 2001. III./c és Szántó 1972. 78.
60 Károlyi 1880. 299. és Szántó 1972. 78.
61 Botlik 2013. 212.
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a sereg fővezérévé II. Joachim brandenburgi őrgrófot nevezték ki és mellé 
egy nyolc tagból álló haditanácsot rendeltek.62 

1542 tavasza kitűnő alkalomnak tűnt Buda visszafoglalására, mivel 
Szülejmán budai pasa meghalt, utóda Jahja-oglu Kücsük Bali pedig még 
nem érkezett meg, a török őrséget pedig megtizedelte a pestis. A birodal-
mi seregek azonban lassan gyülekeztek, I. Ferdinánd pedig be akarta vár-
ni őket, így a hadjárat addig halasztódott, míg a kedvező alkalom elmúlt, 
a török a várat ismét megerősítette. Bali pasa 2000 lovassal érkezett meg, 
majd Ulama boszniai helytartó 3000 lovassal, Murad klissai bég 1000 
lovassal támogatta a város védelmét, valamint Juszuf bég is adott 1000 
janicsárt. Buda és Pest védelmét így a hadjárat kezdetén összesen 10-12 
000 főnyi katonaság látta el. Tovább nehezítette a hadjárat szervezését, 
hogy a francia király május 20-án hadat üzent V. Károlynak. 63 

A birodalmi sereg a tervezett május 15. helyett csak júliusra gyűlt össze 
Bécsnél,64 és a speyeri gyűlés határozatával szemben 40 000 gyalogos és 
8000 lovas helyett alig a fele, mintegy 20 000 gyalogos és 3500 lovas állt 
hadrendbe. I. Ferdinánd a birodalmi seregek mellett katonákat remélt 
Dániától, Svájctól, a Francia Királyságtól, Angliától és Lengyelországtól 
is, de egyiktől sem kapott.65 Erdély sem küldött katonákat, mivel Fer-
dinánd és a szultán is a maga táborába rendelte az erdélyi hadakat, ők 
pedig jobbnak látták kimaradni a konfl iktusból. Fráter György úgy vélte, 
hogy ha a német sereg kudarcot vall, a Péterváradnál táborozó beglerbég 
Erdély ellen fog vonulni, így igyekezett mindkét fél jóindulatát elnyerni.66

Július 6-án érkezett a táborba a fővezér, és a sereg két nap múlva elindult 
Esztergom felé, amelyet Ferdinánd a hadműveletek kiindulópontjának 
jelölt ki.67 Christopher Mont 1542. július 29-i jelentéséből kiderül, hogy 
a birodalmi hadaknak csak egy része érkezett meg, Ferdinánd nem 
küldte meg a Speyerben ígért embereit, a császár pedig arra utasította a 
seregeket vezető brandenburgi őrgrófot, hogy ne tegyen semmit, amíg 
az összes katona meg nem érkezik.68 Esztergomba a 21 000 gyalogosból, 
4000 lovasból és 10 000 magyar huszárból álló birodalmi sereg mellett 

62 Bánlaky 2001. III./c
63 Bánlaky 2001. III./c és Szántó 1972. 78–79.
64 Szántó 1972. 78.
65 Bánlaky 2001. III./c
66 Szántó 1972. 81–82.
67 Bánlaky 2001. III./c
68 PRO. SP1./ 171. f. 191.
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Perényi Péter főparancsnoksága alatt számos magyar nemesi had gyűlt 
össze, körülbelül 18000 lovas és 1000 hajdú, sáncásókkal kiegészülve. 
Ezekhez csatlakozott Hans Ungnad vezetése alatt körülbelül 10 200 
osztrák és stájer zsoldos, valamint a pápa által küldött Alessandro Vitelli 
2000 gyalogossal, illetve Sforza Pallavicini pár száz lovassal Milánóból.69  
A Giacomo Melignani vezette hajóhad 180-200 hajóból,70 fedélzetén 1100 
olasz és 6000 magyar, rác és dalmát tengerészből állt.71 Az Esztergomban 
összegyűlt sereg tehát körülbelül – pontos méretéről megoszlanak a for-
rások – 66-70 000 főre tehető (a hajóhad legénysége nélkül); ez hatalmas 
szám, főleg a védők 10-12 000-es haderejéhez képest. 

Mont egy hónap múlva még mindig a sereg tétlenségéről adott hírt,72 
hiába szorgalmazták a magyarok az előrenyomulást, augusztusra a 
sereg csak Komáromig vonult, és továbbra is ott vesztegelt.73 A magyar 
és az olasz parancsnokok, valamint Hans Ungnad Buda megtámadását 
javasolták, és ezt támogatta a távollévő I. Ferdinánd is. A brandenburgi 
őrgróf és a mellé rendelt haditanács azonban a gyengébben erődített 
Pest megostromlása mellett döntött, a könnyű siker reményében. Az 
előrenyomulást szeptember 6-án kezdték meg, szeptember 26-ra már 
átszállították a teljes sereget a szentendrei szigetre, majd a hajóhad a 
Margit-szigetig hajózva elzárta az ellenség elől az átkelés lehetőségét.  Az 
első támadás október 1-én reggel kezdődött, 1200 emberrel, és bár a vé-
dők egy részének kicsalogatása sikerrel járt, az ellenfél csak 3-400 embert 
veszített. Másnap megkezdődött a falak ágyúzása 40 faltörő ágyúval,74 
majd október 5-én egy újabb roham következett, ismét az olasz Vitelli 
vezetésével. A támadást a Pestet védő Juszuf bég sikeresen feltartóztatta, 
az olasz és magyar ostromlók mintegy 700 embert veszítettek, miközben 
a német sereg tétlen maradt.75

Az ostrom híre pánikot keltett Konstantinápolyban, túlzó módon az 
egész kereszténység törökellenes hadjáratáról és hatalmas seregekről szólt 
a szóbeszéd. Ám a törökök sem maradtak adósak rémhír-terjesztéssel, 
a budai pasa azt hangoztatta, hogy a szultán maga vonul majd a betörő 

69 Bánlaky 2001. III./c
70 Szántó 1972. 79.
71 Bánlaky 2001. III./c
72 PRO. SP1./ 172. f. 121.
73 Szántó 1972. 79.
74 Bánlaky 2001. III./c és Szántó 1972. 79.
75 Bánlaky 2001. III./c
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birodalmi seregek ellen, ezért már július óta Nándorfehérvárnál gyüleke-
zik. A hír nem volt igaz, de a támadó seregben sikeresen félelmet keltett.76 
Mikor az ostromlók azt hallották, hogy Ahmed ruméliai beglerbég és Ali 
janicsár aga egy 30000 fős sereggel tart Buda felé, október 8-án a vissza-
vonulás mellett döntöttek.77

Mont csak a hadjáratról visszatérő csapatokat említi a november 29-i 
levelében,78 a hadjárat eseményeiről nem szerzett értesüléseket, vagy nem 
akarta leírni ezeket. Mivel utóbb a hadjárat következményeiről, a sikerte-
lensége által keltett elégedetlenségről több levelében is beszámol, feltéte-
lezhető, hogy inkább információhiányról és nem tudatos hallgatásról van 
szó, ami egyébként a hadjárat gyors kudarca és a távolság miatt érthető is. 
A kudarc miatt a birodalmi gyűlésen nagy volt a felháborodás, Mont sze-
rint a seregek vezérét, a magyarok árulását és Ferdinánd király hanyagsá-
gát tartották a gyalázatos eredménytelenség okának.79 A fővezérről nem 
voltak túl jó véleménnyel a kortársai: Mont egyik levelében azt írta, hogy 
egyesek szerint csak nagybátyja, a mainzi érsek befolyása miatt került 
a pozíciójába,80 Luther „asszonykapitánynak” nevezte, „aki soha véres 
kardot nem látott”, valamint Bánlaky József és Szántó Imre történész is 
azt írja róla, hogy iszákos, léha embernek tartották, aki a katonák zsold-
ját elkártyázta.81 A birodalmi gyűlésen II. Joachim brandenburgi őrgróf 
védekezésként azt hozza fel, hogy a kért és ígért csapatokat nem küldték 
meg, kevesebben voltak, mint kellett volna, és a katonákat nem fi zették 
megfelelően. Az őrgróf kifogásait a gyűlés elutasította, mert a sereg érke-
zésekor – az ő értesüléseik szerint – mindössze 8000 török védte Budát 
és Pestet, így a hadjáratnak sikerrel kellett volna járnia.82 A landsknecht 
zsoldosok Ferdinándot és Hans Ungnadot vádolták. Az élelemért fi zetni 
kellett a táborban, ez is elégedetlenséget szült.83 Sokan nehezményezték, 
hogy nem maga Ferdinánd vezette a hadjáratot, nürnbergi útját csak 
kibúvónak tartották.84

76 Bánlaky 2001. III./c
77 Szántó 1972. 80. és Bánlaky 2001. III./c
78 PRO. SP1./ 174. f. 141.
79 PRO. SP1./ 175. f. 86. és PRO. SP1./ 176. f. 67.
80 PRO. SP1./ 175. f. 86.
81 Bánlaky 2001. III./c és Szántó 1972. 78.
82 PRO. SP1./ 176. f. 104.
83 Botlik 2013. 216.
84 Uo. 2013. 217.
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I. Ferdinánd a kudarcot a hibás vezetésnek, a jó parancsnok hiányának 
tudta be, ahogy erről bátyjának küldött levelében is írt.85 A vezérek kö-
zötti feszültség, az állandó egyet nem értés lehetetlenné tette a megfelelő 
stratégia kidolgozását és végrehajtását, megbontotta a sereg egységét. A 
tapasztalatlan II. Joachim nem tudott úrrá lenni a belső ellentéteken, ve-
zérei és katonái között is képtelen volt rendet teremteni. Ezen felül pedig, 
ahogy Mont írta, a rendkívül hideg időjárás miatti élelmezési nehézségek, 
az akadozó zsold és a seregben tomboló járványok rontották a támadó 
had morálját és harcértékét.86 Mindössze néhány hétre elegendő élelmet 
szállítottak le a Dunán, utána pedig helyben próbálták beszerezni, a késő 
zsold miatt sokszor fosztogatással. Ez a módszer azonban ekkora hadse-
reg esetén hamar éhínséghez és járványokhoz vezetett.87

Bűnbakot kellett keresni, hogy a kudarc súlyát enyhítsék, így rövidesen 
a magyarok, főleg pedig a fővezérük Perényi Péter hibájának tulajdoní-
tották a vereséget. A főurat a budai pasával való összeesküvés vádjával 
október 10-én elfogatták,88 és öt évig fogva tartották.  A főúr elfogásának 
hírére a magyarok távoztak Ferdinánd táborából, Th urzó Elek helytartó 
pedig lemondott a tisztségéről.89 Christopher Mont 1543. január 25-én 
Speyerből írta, hogy Ferdinánd egy magyar lázadással küzd, és többek 
között a magyarok árulása okozhatta az expedíciós sereg kudarcát.90 Sir 
Seymour angol követ levelében azt írja, hogy a német zsoldosok szerint „a 

magyarok olyan jó keresztények, mint a törökök.”91A magyarok iránt a bi-
zalmatlanság egyre inkább teret nyert, szó esett róla Mont 1543. március 
4-i levelében is,92 valamint I. Ferdinánd, a császár, és a birodalmi rendek 
is úgy vélték, hogy a magyarokban nem lehet megbízni. 93 

Bár egy újabb, török elleni hadjáratot Magyarországra mindenki 
szükségesnek tartott, ennek megtárgyalását halogatták.94 Mont úgy vél-
te, hogy nehéz lenne újabb sereget küldeni Magyarországra a hadjárat 

85 Szántó 1972. 80.
86 PRO. SP1./ 174. f. 141.
87 Szántó 1972. 80.
88 Botlik 2013. 218.
89 R. Várkonyi 1985. 227.
90 PRO. SP1./ 175. f. 86.
91 Botlik 2013. 216.
92 PRO. SP1./ 176. f. 104.
93 Bánlaky 2001. III./c
94 PRO. SP1./ 183. f. 164.
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sikertelensége és a sereg nagy részének járványok és éhínség általi elpusz-
tulása miatt; csak akkor lenne rá esély, ha azt maga a császár vezetné. 95 
Végül a protestánsok és a császár közötti ellentét, majd a schmalkaldeni 
háború meghiúsította egy újabb birodalmi sereg felállítását a tárgyalt 
időszakban.

Szülejmán hadjárata és budai vilajet kiszélesítése: tö-

rök hódítások Magyarországon 1542–1545 között

Christopher Mont leveleiben említette a török szultán 1543-ban Magyar-
országra vezetett hadjáratát és a budai pasa által összefogott helyőrségek 
1544–1545-ös terjeszkedését is. A birodalmi gyűlésekről küldött jelen-
tései által képet kaphatunk arról, hogy mennyi idő alatt értek el a hírek 
Magyarországról a birodalmi rendekhez, valamint arról is, hogy mit 
tartottak fontosnak, mi volt az, amiről be kívánt számolni a királyának. 
Mont gyakran az információi forrását is megnevezte, ezáltal jól látható, 
hogy a hírek milyen módon jutottak el a birodalomba.

Az 1543. évi hadjárat válasz volt Pest bevételének előző évi sikertelen 
birodalmi kísérletére, és mivel a császárt a franciákkal kiújuló harcok kö-
tötték le, I. Ferdinánd nem számíthatott túl sok birodalmi segítségre. Má-
jusban Fráter György megírta Ferdinándnak, hogy a hadjárat nem Bécs 
ellen irányul, hanem az eddig megszerzett területek kiszélesítésére, Buda 
környékének biztosítására, így fő célpontja Esztergom és Székesfehérvár.96 
Mont március 4-én VIII. Henriknek küldött levelében hírt adott arról, 
hogy a török Drinápolyból elindult Magyarország felé.97 Erről a velence-
iektől szerzett értesülést, méghozzá igencsak gyorsan, hiszen Szulejmán 
csak február végén küldte Uláma boszniai pasát, hogy törjön be a Duna-
Dráva közére, előkészítve a fősereg útját.98 Uláma boszniai pasa, Murád 
pozsegai szandzsákbég és Kászim mohácsi szandzsákbég már áprilisban 
megkezdték a horvát-szlavón végek és a Dél-Dunántúl fosztogatását és a 
terület biztosítását.99 Az első jelentősebb erősség, amelyet Murád ostrom 
alá vett a Perényi Péter által birtokolt, és annak távollétében Árky Mihály 
95 PRO. SP1./ 174. f. 141. és PRO. SP1./ 176. f. 67.
96 Bánlaky 2001. III./d és Szántó 1972. 84.
97 PRO. SP1./ 176. f. 104.
98 Bánlaky 2001. III./d
99 Szántó 1972. 84.
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által védett Valpó volt, de a várat végül csak Ahmed ruméliai beglerbég 
csapatainak sikerült bevenni.100  Közben a szultán vezette fősereg június 
12-én átkelt a Száván, majd Eszéken át Valpó alá vonult.101 Innen Siklós 
elfoglalására indultak, és július 7-én azt is bevették, Pécset pedig a védői 
még az ostrom előtt elhagyták, így azt július 20-án Kászim bég könnye-
dén elfoglalta.102 Eközben a szultáni fősereg és Ahmed bég Budára vonult.

Mont következő leveleiben nincs szó a magyarországi eseményekről, 
ezekről vagy nem szerzett értesülést, vagy nem tartotta továbbításra ér-
demesnek. Csak a július 19-én írt levelében jelentette, hogy a török június 
25-én betört Magyarországra, felégetett néhány várost, és az a szóbeszéd 
járta, hogy Esztergomot ostrommal bevette.103 Az értesülés nem volt igaz, 
Esztergom ostromát csak júliusban határozta el a diván, de ez a közlés jól 
mutatja, hogy a török hadjárat gyors sikerei milyen pánikot keltettek a 
birodalomban is.104

Esztergom ostroma július 24-én kezdődött meg Ahmed ruméliai 
beglerbég és Mehmed budai pasa irányításával, majd július 26-án csat-
lakozott hozzájuk maga a szultán is a teljes sereggel.105 A várat Martin 
Lascano és Francisco de Salamanca spanyol kapitányok védték egy kö-
rülbelül 1500-1600 fős, nagyrészt spanyolokból álló őrséggel. A vár jól 
el volt látva élelemmel és hadianyaggal is,106 így a védők eleinte állták az 
ostromot, de a törökök a vár vízellátását megtörték, és Lascano is megse-
besült, így a védők visszavonulásra kényszerültek.107 Az első felszólításra 
az őrség nem volt hajlandó megadni magát, azonban a több mint két 
hete tartó ostrom, a kitartó ágyúzás és a hatalmas török sereg látványa 
lassan megtörte a védőket. Augusztus 5-én a törökök megrohamozták 
a falakat, és bár a védők sikeresen visszaverték a támadást, a számuk 
annyira megfogyatkozott, hogy végül augusztus 9-én Salamanca szabad 

100 Bánlaky 2001. III./d
101 Szántó 1972. 84.
102 Uo. 85. és Bánlaky 2001. III./d
103 „Graanum quoque oppidum a Turcis expugnatum esse rumor apud nos increbruit.” 
PRO. SP1./ 180. f. 82. 
104 Mont korábban is kapott már hírt Esztergomról, 1543. február 23-án a város 
kifosztásáról írt („et modo huc allatum est Turcam urbem quandam nomine Graan 

diripuisse.”), bár erről más forrásból nem tudunk.  PRO. SP1./ 176. f. 67.
105 Szántó 1972. 84.
106 Uo. 1972. 86.
107 Korpás 2008. 237.
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elvonulás fejében feladta a várat.108 A kapitányokat később Niclas Graf zu 
Salm pozsonyi kapitány perbe fogta, de a vádakat rövid fogság után ejtet-
ték.109 Mont október 4-én úgy tudta, hogy Esztergom Salamanca kapitány 
árulása miatt elesett, a török tovább haladt Székesfehérvárra és rövidesen 
azt is bevette. Esztergom eleste nem csak Bécshez való közelsége miatt 
sokkolta a Birodalmat, hanem az ott lévő hadianyag ellenség kezére kerü-
lése is súlyos veszteség volt.110 A szultáni sereg Esztergom elfoglalása után 
kettévált, egyik része a budai pasa vezetésével Tata ellen vonult, amelyet 
Annibale Tasso olasz kapitány védekezés nélkül feladott.111 Másik fele 
Ibrahim beglerbég vezetésével Székesfehérvár ostromára vonult, amely 
hosszasan ellenállt az augusztus 20-án kezdődő ostromnak. Több 
sikertelen rohamot követően, miután a védők jelentős része – köztük 
Varkocs György kapitány – elesett, Orbán Tamás bíró szeptember 3-án 
végül feladta a várost, szabad elvonulást kérve; a törökök azonban a pol-
gárokat lemészárolták vagy rabságba hurcolták.112 Székesfehérvár eleste 
súlyosan érintette I. Ferdinándot, hiszen a vár elvesztésével a török már 
nemcsak a Duna mentén, hanem Győr irányába is szabad utat nyert Bécs 
felé.113

A törökök magyarországi terjeszkedése által a harcok már Bécset 
fenyegették,114 így a hódítás már közvetlenül a birodalomra jelentett 
veszélyt. Bécs megvédése kulcsfontosságú volt, ezért amint hírét vették 
Esztergom megtámadásának, hozzáfogtak Bécs védelmének megerősíté-
séhez. A császár 4000 spanyol katonát, Nürnberg városa és a Fuggerek 
500-500 gyalogost küldtek Bécs védelmére,115 a pápa pedig 4000 olasz 
gyalogost ígért.116 Hans Ungnad vezetésével 8000 lovas táborozott Győr 
mellett, Ferdinánd pedig szeptember 19-én Pozsonyba érkezett mintegy 
20 000 katonával.117 A rémhírek szerint a török Bécs ostromára készült, 
ahonnan az ostromtól való félelemben a nőket, időseket és gyerekeket 
108 Szántó 1972. 87. és Korpás 2008. 237.
109 Korpás 2008. 237.
110 PRO. SP1./ 182. f. 1.
111 Szántó 1972. 88.
112 Uo. 90.
113 Bánlaky 2001. III./d
114 PRO. SP1./ 181. f. 17. és R. Várkonyi 1985. 228.
115 PRO. SP1./ 180. f. 82.
116 Mont értesülései szerint ezeket később a francia király támogatására küldte Bécs 
helyett. PRO. SP1./ 181. f. 17.
117 Bánlaky 2001. III./d
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Regensburgba küldték.118 Félelem lett úrrá a felvidéki nemességen is, 
mert attól tartottak, hogy a török sereg esetleg Eger felé vonul majd.119 
A szultán azonban az ország középső részén fekvő nagyobb erősségek 
elfoglalásával befejezettnek tekintette a hadjáratot, így szeptember 21-én 
megkezdte a kivonulást az országból.120Amikor az I. Ferdinánd seregében 
lévő cseh és morva csapatok tudomást szereztek a közvetlen veszély elhá-
rulásáról, szétoszlottak, a király így az elvesztett várak visszavételét meg 
sem tudta kísérelni.121

1544 elején a császár a birodalom katonai erejét a Franciaország elleni 
háborúra akarta koncentrálni, és a birodalmi gyűlésen résztvevők több-
sége is úgy vélte, hogy a török abban az évben nem tervez magyarországi 
hadjáratot annak költségessége miatt.122  Mont április 7-i leveléből azon-
ban kiderül, hogy a fejedelmek csak úgy szavazták meg a franciák elleni 
seregeket, ha a császár nem hagyja védtelenül Magyarországot, így végül 
8000 gyalogost és 1000 lovasát küldtek az ország védelmére.123  Mind az 
a feltételezés, hogy nagyobb török hadjárat nem indul 1544-ben, mind 
pedig az, hogy az országot ennek ellenére nem szabad védtelenül hagyni, 
beigazolódott. Az 1543-as hódítások után a török Buda várának össze-
köttetését akarta biztosítani az előző évben elfoglalt várakkal, és kiszéle-
síteni a vár környezetében a hódoltság területét.124 A hadjáratot Mehmed 
budai pasa irányította, magához rendelve a frissen elfoglalt várak és a 
korábban is török kézen lévő területek pasáit, és április 23-án elhatározta, 
hogy első lépésként Visegrád ellen vonul.125 A várat tíznapi ostrom után 
adta fel a kapitánya, Amadé Péter, miután hiába kért segítséget Komá-
romból.126 Christopher Mont szinte azonnal tudósított a támadásról, 
április 25-én írt levelében már hírt adott Visegrád ostromáról, és arról, 
hogy a törökök nagyszámú erősítést várnak.127 A budai pasa Visegrád 
után Nógrád ellen vonult, amelyet azonban az őrsége üresen hagyott, így 

118 PRO. SP1./ 182. f. 1.
119 Szántó 1972. 91.
120 Bánlaky 2001. III./d
121 Fichtner 1982. 133.
122 PRO. SP1./ 184. f. 6.
123 PRO. SP1./ 185. f. 119.
124 Szántó 1972. 92.
125 Bánlaky 2001. III./e
126 Szántó 1972. 92.
127 PRO. SP1./ 187. f. 33.
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a törökök könnyedén birtokukba vették.128 Ezt követően Hatvan ellen 
vonultak, amelynek őrsége a vár felgyújtása után Egerbe menekült, így 
ott sem volt szükség ostromra.129 Eközben Leonard von Vels mintegy 40 
000 fővel Pozsonyba majd Komáromba vonult, hogy biztosítsa annak vé-
delmét, valamint hogy Esztergomot megostromolja. Május 1-én sikerült 
Esztergom egyik külvárosát elfoglalni, de a vár ostroma végül elmaradt, 
mivel az előkészületek közben a keresztény had arról kapott hírt, hogy 
Szinán basa 64000 emberrel vonul az országba, így inkább visszavonul-
tak Komáromba.130 Valószínűleg ez a hír jelent meg Christopher Mont 
levelezésében is, amikor az angol követ kereskedőktől hallott információi 
alapján május végén arról írt, hogy két török pasa 20 000 és 40 000 fős 
seregekkel Magyarország felé tartott, ahol a helyőrség mindössze 30 000 
fő volt.131 Ugyanez a sereg bukkan fel 1544. június 11-i levelében, amelyben 
70 000 török magyarországi betöréséről szóló híresztelést ismertetett.132 
A levelekből leszűrhető, hogy a török hadmozdulatairól csak elnagyolt és 
gyakran túlzó szóbeszédek jutottak el a követhez. Például 1545. január 
22-én Lengyelországból kapott levelek alapján egy készülődő török had-
járatról ír, amely a maradék Magyarországot is el akarja foglalni,133 pedig 
ebben az évben a török nem tervezett hadjáratot, ahogy arról később 
franciaországi hírekből Mont is értesült 1545 júniusában.134 

Sőt, újabb hadjárat helyett az Oszmán Birodalomnak – hódításai meg-
erősítésének végeztével – jobban megfelelt volna egy fegyverszünet és 
békekötés, hogy a perzsa háborúkra készülődhessen.135 Mivel V. Károlyt 
és Ferdinándot lekötötte küzdelme a protestáns fejedelmekkel és a trienti 
zsinat előkészítése, valószínűtlennek tűnt, hogy hadjáratot indítsanak 
az ország felszabadítására. Ők is inkább egy fegyverszünet megkötésén 
munkálkodtak, Ferdinánd 1545 elején követeket küldött a szultánhoz, 
hogy éves adófi zetés ígéretével rávegyék a békekötésre.136  Mont Bécsből 
szerzett értesülései szerint Ferdinánd főkapitánya, Leonard von Vels 

128 Bánlaky 2001. III./e
129 Szántó 1972. 93.
130 Bánlaky 2001. III./e
131 PRO. SP1./ 187. f. 90.
132 PRO. SP1./ 188. f. 112.
133 PRO. SP1./ 197. f. 123.
134 PRO. SP1./ 202. f. 33.
135 Szántó 1972. 96.
136 Uo.
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1545. júniusban három hónapos tűzszünetet kötött a budai pasával.137 A 
fegyverszünet az említett követség végrehajtásáig tartott. Az angol követ 
több levelében is írt a törökkel folytatott béketárgyalásokról, láthatóan 
érdekelte a kérdés és viszonylag gyorsan eljutottak hozzá az informáci-
ók. Először 1545. május 6-án említi a tárgyalásokat, Velencéből szerzett 
bizonytalan értesüléseire hivatkozva, amelyeket Ferdinánd és Nicolas 
Perrenot de Granvelle tagadtak.138 1545. novemberben fegyverszünetet 
kötöttek másfél évre és tovább folytatták a béketárgyalásokat,139 így 
Mont 1545. december 31-i levelében már nem kérdés, hogy létrejött-e 
megegyezés, sokkal inkább az, hogy kinek az érdeme. A követ levele 
szerint egyesek a császárnak, mások a francia király közbenjárásának 
tulajdonították a fegyverszünet megkötését, de felvetődik az is, hogy Fer-
dinánd 10000 dukátos évi adóval vásárolta meg a békét.140 I. Ferdinánd 
több követséget is küldött a Portára, hogy fegyverszüneti megállapodást 
kössön a törökkel, azonban sem 1541-ben, sem az azt követő két évben 
nem járt sikerrel. 1544-ben Hieronymus Adornot küldte a szultánhoz, 
aki azonban a követség alatt meghalt, titkára pedig azzal tért vissza, hogy 
a szultán szívesebben kötne békét, mint fegyverszünetet. Erre Ferdinánd 
követe, Nicolaus Siccus mellett a császár is elküldte saját emberét Isztam-
bulba. A franciák felajánlották közvetítésüket a béketárgyalásokon, bár 
a két követ jelentései szerint inkább ellenségesen viselkedtek.141 A Mont 
levelében felmerült tényezők mindegyike szerepet játszott a fegyverszü-
net és a későbbi béke megkötésében is, a császár és I. Ferenc politikája épp 
úgy, mint I. Ferdinánd törekvései. Mindenesetre a fegyverszünet nem a 
török portyák leállását jelentette, csupán azt, hogy egyik fél sem indít 
nagyobb hadjáratot. A béketárgyalások végül 1547 végére az öt évre szóló 
drinápolyi béke megkötését eredményezték, amelyben mindkét fél elis-
merte egymás foglalásait, mintegy szentesítette az ország három részre 
szakadását.142  

137 PRO. SP1./ 202. f. 123.
138 PRO. SP1./ 200. f. 141. és PRO. SP1./ 201. f. 46.
139 R. Várkonyi 1985. 238.
140 PRO. SP1./ 212. f. 156.
141 Török 1930. 91–96.
142 Szántó 1972. 97.
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VIII. Henrik és Magyarország

VIII. Henrik többször próbálta pénzsegéllyel segíteni a török ellen küzdő 
Magyarországot, ám – mint a mohácsi csata előtt küldött váltó – ezek a 
segélypénzek általában elkéstek. A kettős királyválasztás után az ango-
lok kontinentális politikája határozta meg, hogy éppen melyik magyar 
uralkodóval tárgyaljanak. VIII. Henrik Habsburg-ellenes politikájához 
kézenfekvő volt, hogy Szapolyai Jánossal alakítson ki szorosabb kap-
csolatot, és ezt tovább erősítette, hogy mindkettőjüket kiátkozta a pápa. 
Az élénk diplomáciai kapcsolat során az 1530-as években még Mária és 
Szapolyai házasságának ötlete is felmerült, bár végül elvetették, mert a 
magyarországi helyzet túl kaotikus volt.143 Szapolyai halála aztán egy-
szerűsítette Magyarország kérdését az angol uralkodó számára. Az angol 
király úgy vélte, Izabella és János Zsigmond nem bír elég hatalommal 
ahhoz, hogy megtartsa az országrészét, így arra hamarosan kiterjeszti 
majd a fennhatóságát Ferdinánd.144 1540-től tehát Ferdinándot tekintette 
Magyarország királyának és a kereszténység védelmezőjének a törökkel 
szemben, és bár Anglia Magyarország iránti érdeklődése nem csökkent, 
az angol-magyar diplomácia inkább csak a megfi gyelésre korlátozódott. 
A magyarországi helyzetről leggyakrabban VIII. Henrik velencei követe, 
Edmund Harwell tudósított.145 1541. júniusban Ferdinánd segítségkérő 
levelet írt Henriknek, ám Angliából se erre, se Buda elestének hírére 
nem érkezett segítség. Az angolok sejthették, hogy a török túlereje miatt 
mindenképpen el fogja foglalni Budát, így a segítség hiábavaló lenne,146 
azonban nem zárkóztak el teljesen a magyarországi harcok támogatá-
sától. Ezt támasztja alá, hogy később fontolgatták egy angol hitel vagy 
segélypénz küldését.

VIII. Henrik birodalmi követe, Georg von Heideck írt először (1541-
ben) a birodalmi expedíció előkészületeiről. 1542. április 3-án, két hó-
napos késéssel William Paget tudósított az angol királynak arról, hogy a 
speyeri birodalmi gyűlés katonákat szavazott meg egy törökelleni hadjá-
rathoz.147 A birodalmi sereghez Sir Th omas Seymour és Charles Howard 
csatlakozott, akiket VIII. Henrik azzal a céllal küldött Magyarországra, 

143 Kurucz 1995. 261–262. 
144 Botlik 2013. 203.
145 Kurucz 1995. 263.
146 Botlik 2013. 206.
147 Botlik 2013. 211–212.
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hogy felmérjék a tervezett angol hitel felhasználási lehetőségeit. A hitel 
a tervek szerint hatezer gyalogos és négyezer lovas negyedévi ellátmá-
nyára szólt volna. Mindkét követ korábbi angol királynék rokona volt, 
Howard testvérét pár hónappal korábban, február 13-án fejeztette le 
az uralkodó, így felmerülhet, hogy az utazásuk valódi oka, hogy VIII. 
Henrik távol akarta tudni a két férfi t az udvartól, nehogy összeesküvést 
szőhessenek ellene. A két küldöttet Hans Ungnadra, a könnyűlovasság 
és az osztrák egységek parancsnokára bízták.148 Sir Th omas Seymour 
júliustól szeptemberig részt vett, és rendszeres jelentésekkel tájékoztatta 
az uralkodót.149 Az angol segély késlekedésében döntő szerepe lehetett a 
jelentéseinek, amelyek beszámoltak a sereg belső ellentéteiről és ezekből 
fakadó kudarcáról. Eustace Chapuys birodalmi követ Londonban tár-
gyalt a segély ügyében, eredménytelenül; VIII. Henrik a hadivállalkozás 
támogathatatlanságával indokolta elutasító válaszát.150 

Az 1543. évi szultáni hadjáratról kapott aggasztó hírek miatt végül 
VIII. Henrik hajlandónak mutatkozott támogatni I. Ferdinánd harcát a 
törökök ellen: a magyar király a Birodalom londoni követétől értesült, 
arról, hogy az angol uralkodó 40-50000 dukát felajánlását tervezi. A 
hadisegély összege valószínűleg Sir Th omas Seymour által készített 
részletes költségvetésen alapult, amely ötezer birodalmi katona egy évre 
történő felfogadását összesen 62670 márkára (41780 aranyra) becsülte.151 
I. Ferdinánd követét, Tranquillus Andronicust 1543. július 16-án fogadta 
az angol király. A tárgyalások eredményeképpen VIII. Henrik 40000 du-
kátról szóló váltót ajánlott fel I. Ferdinándnak, amelyet antwerpeni angol 
kereskedőkön keresztül kívánt eljuttatni.  I. Ferdinánd 1543. augusztus 
9-én levélben köszönte meg az uralkodónak a támogatást.152 A hadisegély 
felhasználását az angolok nem ellenőrizték, a követe egyike sem írt jelen-
tést ezzel kapcsolatban; a korábbi tervekkel ellentétben a váltó felhasz-
nálásának módját teljes mértékben a magyar királyra bízták.153 Az 1543. 
évi hadisegély után az angol-magyar diplomáciai kapcsolat ismét csak a 
követek jelentéseire korlátozódott. Edmund Harwell velencei angol követ 
rendszeresen tájékoztatta VIII. Henriket a magyarországi állapotokról. 

148 Uo. 214.
149 Kurucz 1995. 263.
150 Botlik 2013. 216–217.
151 Uo. 219.
152 Uo. 223–225.
153 Uo. 227.
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Október 7-én írt levelében uralkodójának felvázolta az 1543-as szultáni 
hadjárat mérlegét, a törökök és a keresztények veszteségeit, 154 majd 1545. 
március 1-jén szintén ő adott hírt I. Ferdinánd és a budai pasa három 
hónapos fegyverszünetéről.155 

Befejezés

Összegzésképp elmondható, hogy Christopher Mont leveleiben gyakran 
írt uralkodójának a magyarországi oszmán terjeszkedésről, a dolgozat-
ban vizsgált 34 levél közül mindössze ötben nem szerepel valamilyen 
törökökkel kapcsolatos közlés (e tanulmányban 27, a törökkérdéssel 
is foglalkozó levelet vizsgáltam). A levelekben kiemelt kérdés a biro-
dalom törökellenes politikája, az Oszmán Birodalom elleni pénzsegély 
megszavazása, amelyet szinte minden alkalommal a vallási konfl iktus 
kérdései hátráltattak. A követ fi gyelemmel kísérte a török terjeszkedé-
sét és hadmozdulatait, erről értesüléseit kereskedőktől, más követektől 
vagy pusztán a városi szóbeszéd alapján szerezte. Lakhelye, Strasbourg 
ilyen szempontból kitűnő helyszín volt a munkájához, a franciáktól, 
velenceiektől és a németektől is könnyedén informálódhat. A levelekben 
az 1542-es birodalmi expedíció kapcsán nem a hadjárat leírása, inkább 
annak értékelése jelenik meg, míg a török 1543–1545 közötti terjeszke-
déséről az egyes hadmozdulatokról szerzett – sokszor igencsak bizony-
talan – értesüléseit írja meg VIII. Henriknek. A török hadjárat kapcsán 
gyakran egészen naprakész híreket közöl, viszont több esetben is hamis 
szóbeszédet továbbít. Néhány közléséről – más források hiányában – ne-
hezen eldönthető, hogy igaz-e, viszont a legtöbb esetben Mont levelezése 
alátámasztja és kiegészíti eddigi ismereteinket.  A kutatás nem tekinthető 
lezártnak, bővítésére további lehetőségek kínálkoznak. A későbbiekben 
érdemes lesz összevetni a levelek közléseit a birodalmi Reichstagsakten 

tartalmával és más birodalomban szolgáló angol követek jelentéseivel.

154 Uo. 226.
155 Uo. 234.
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Barely known agent reports from 

the XVI century – Christopher Mont’s letters to 

Henry VIII and their Hungarian relations

Th e 1540’s were quite important in the history of Hungary: the loss 
of Buda in 1541, the unsuccessful imperial campaign in 1542 and the 
Turkish expansion in the next years consolidated the division of Hungary 
until the end of the XVII century. Nevertheless, only a few studies focus 
on this decade, and they rarely put the Hungarian events in European 
context. Th e XVI century was eventful from the European perspective 
too: the Italian wars, the preparations of the council of Trent, and the inner 
oppositions of the Holy Roman Empire which ended in the Schmalcaldic 
war were determining factors for the development of the European 
history.  Th e connection between the Hungarian and European events 
cannot be ignored; the former cannot be understood without the context 
of the latter. Besides the course of events the diplomatic relations and the 
fl ow of information also infl uenced the foreign aff airs of the monarchs, 
so the analysis of these can help us to understand the era better. Th e 
examination of the relations between England and the two parts of the 
divided Hungary can give us a new viewpoint in the research of the early 
modern Hungarian history. Christopher Mont was an English diplomat 
with German origin who served the English monarchs for about forty 
years; besides his regular reports he had several diplomatic errands in the 
Holy Roman Empire.  In my study I describe his activity under Henry 
VIII and through his reports I try to present that what information the 
king got from the Imperial Diets between 1542 and 1546, focusing on the 
data related to Hungary and the Turks. 
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Polgár Attila

 Guðbrandur Þorláksson hólari püspök 

(1571–1627) munkásságának szerepe az 

izlandi nyelv megőrzésében

Jelen tanulmányomban a XVI–XVII. századi Izland egyik legfonto-
sabb és legkiemelkedőbb egyházi személyiségének életművét fogom 
röviden, de részletekbe menően felvázolni. Kitűzött célom az, hogy a 

kora újkori Európa egyik kevéssé ismert kulturális reneszánszának kez-
dőpontját bemutassam, így e dolgozatot egyben tekinthetjük egy általam 
tervezett, e témakörrel foglalkozó tanulmánysorozat bevezető írásának 
is. Ehhez azonban szükséges bizonyos mértékig az előzményeket is meg-
ismerni, így írásom két nagyobb részre oszlik. Az első nagy egységben 
fogom tárgyalni a lutheri eszmék izlandi megjelenését, valamint az 
izlandi királyi reformáció hosszan elhúzódó és véres eseményekkel teli 
lezajlását. A második nagy egységet annak a már említett tudós papi 
személyiségnek szentelem, aki e kaotikus állapotok lecsillapodása után 
határozott fellépésével, kimagasló fordítói és nyomdai tevékenységével, 
valamint a kortársaira és az utókorra gyakorolt hatásával az izlandi 
kulturális újjászületés atyjává vált: Guðbrandur Þorláksson hólari püs-
pöknek (1572–1627).
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A közvetlen előzmények: a kétarcú izlandi reformáció

A reformáció előzményei: a lutheri eszmék megjelenése Izlandon

Az izlandiak között a nép körében szárba szökkent, onnan útjára induló 
belső reformáció valószínűleg nem létezett, a források semmilyen erre 
utaló információt nem mutatnak.1 A reformáció, azon belül is a luthera-
nizmus eszméinek első megjelenésére és tartós jelenlétére is külföldiek 
részéről van bizonyíték: 1537 körül hamburgi kereskedők és hajósok 
építettek egy evangélikus templomot Hafnarfj örðurben, Izland délnyu-
gati részén, ahol már az új hitelvek szerint prédikáltak német lelkészek.2 
Ezt a templomot a hamburgi kereskedők Szent Anna Társasága tartotta 
fenn, és több, német földön ismert és népszerű prédikátor megfordult itt, 
a német kereskedők pedig csak ezt a templomot látogatták. Arra viszont 
semmi jel nem mutat, hogy az izlandiak között térítettek volna, arra pe-
dig főleg nem, hogy izlandiak jártak volna az ott tartott, lutheri szellemi-
ségű istentiszteletekre. Maga a templom 1603-ig volt használatban, ekkor 
ugyanis a német kereskedőknek el kellett hagyniuk Izlandot; 1608-ban 
pedig királyi rendeletre az összes, németek által épített épületet le kellett 
rombolni, így ezt a templomot is elpusztították.3

Több neves kutató által elfogadott feltételezés volt, hogy az Oddiban 
szolgáló pap, Jón Einarsson (1494 előtt–1539 után) lehetett az első, aki 
az új gondolatok szellemében prédikált a híveinek. Jón 1524–1527 között 
valószínűleg külföldön tanult, 1528-ban pedig már Oddiban volt pap, 
ahol állítólag határozottan fellépett a szentek tisztelete ellen; e tettéért 
Ögmundur Pálsson, az utolsó katolikus skálholti püspök (1521–1540) 
lehetséges, hogy el is űzte őt onnan. Azonban az újabb kutatások azt mu-
tatták ki, hogy mindkét izlandi püspöki székhelyen nagy becsben tartot-
ták őt: több jeles pozíciót is betöltött Skálholtban és Hólarban, ezért nem 
valószínű, hogy ez a prédikáció a szentek ellen valóban elhangzott volna, 
egyéb tevékenysége pedig, ami a reformációhoz kötné őt, nem ismert.4

Az viszont egészen biztos, hogy Ögmundur püspök környezetében, a 
skálholti püspöki székhelyen voltak olyan fi atalok, akik ekkoriban már 

1 Karlsson 2000. 128.
2 Eggertsdóttir 2006. 177.
3 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 135–136.
4 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 137–138.
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az evangélikus hit elkötelezett hívei voltak. Mindegyikük külföldi tanul-
mányai során ismerkedett meg Luther Márton tanításaival, amelyeket 
aztán a későbbiekben fáradhatatlanul próbáltak terjeszteni Izlandon. 
Ez a fi atalokból álló kör volt a tulajdonképpeni szellemi megalapozója 
az izlandi reformációnak; több tagja később a szigetország legmagasabb 
egyházi pozícióját is megszerezte. Kezdetben azonban titokban kellett 
működniük, ugyanis az öregedő Ögmundur püspök nem tűrte meg maga 
körül a katolikus tanítástól kicsit is eltérő nézeteket vallókat.5

Az említett tudós kör az alábbi hat fi atal, tanult izlandi férfi ból áll:

(1) Gizur Einarsson, Izland első lutheránus szuperintendense 
(1540–1548);
(2) Oddur Gottskálksson (1500 körül–1556), a hólari Gottskálk 
Nikulásson püspök (1496–1520) fi a, aki elsőként fordította le izlandi 
nyelvre az Újszövetséget;
(3) Eggert Hannesson (1515 vagy 1518–1583), későbbi hirðstjóri6 és 
lögmaður;7

(4) Pétur Einarsson (1505 körül–?), későbbi híres evangélikus lelkész;
(5) Marteinn Einarsson, Pétur féltestvére, Gizur Einarsson utóda a 
skálholti püspökségben, mint lutheránus szuperintendens (1548/49–1556);
(6) Gísli Jónsson, későbbi lutheránus szuperintendens (1556–1587).8

 
Mint látható, ez a kör a reformáció első nagy alakjait adta Izlandnak, 
műveik pedig például szolgáltak a későbbi generációknak és követőik-
nek. Írói és fordítói tevékenységükkel egy korszak alapjait fektették le, 
amelyre sokan építkeztek a későbbiekben. Oddur Gottskálksson Újszö-
vetség fordítása az imént említésre került már (amelyet először 1540-ben 
a dániai Roskildében,9 másodszor pedig 1546-ban az észak-németországi 
Rostockban10 nyomtattak ki),11 de említésre méltó még Gizur Einarsson 

5 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 137.
6 Izland kormányzója és hűbérura, amely tisztség a 13. század második felétől 1683-ig 
létezett.
7 Ügyvéd vagy ügyész a kora újkori Izlandon.
8 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 137–163.
9 Einarsson 1957. 172.
10 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 146.
11 Oddur Újszövetség-fordítása a legrégebbi fennmaradt nyomtatott könyv izlandi 
nyelven, amellyel a dán kormányzat voltaképpen elismerte az izlandi nyelvet a dán 
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Sirák fi a és Bölcsesség könyve fordítása az Ószövetségből,12 valamint Gísli 
Jónsson Melanchthon-fordítása (Margarita theologica címen kivonatos 
fordítást készített Melanchthon Loci communes című művéből) és saját 
zsoltároskönyve, a Gíslasálmar.13

A királyi reformáció véghezvitele Izlandon és a katolikus ellenállás 

(1537–1551)

Bár a reformáció mint szellemi mozgalom titokban viszonylag hamar 
gyökeret vert Izlandon, de a felülről jövő, állami reformációt (amely Dáni-
ában viszonylag rövid idő alatt, de véres harcok árán, Norvégiában pedig 
hosszú évek alatt, de viszonylag békében zajlott le) a szigetországban csak 
egy közel másfél évtizedes elkeseredett harc árán lehetett végrehajtani. 
Ennek legfőbb oka az volt, hogy Izland legnagyobb hatalmú birtokosa, a 
katolikus egyház a középkorban megszerzett befolyásáról, birtokairól és 
gazdagságáról nem volt hajlandó lemondani. Az utolsó katolikus izlandi 
püspökök, a már említett skálholti Ögmundur Pálsson, és a hólari Jón 
Arason (1524–1550) az ország legjelentősebb világi vezetői is voltak egy-
ben, akik érthető módon nem akarták feladni befolyásos pozíciójukat. 
Hatalmuk természetét tekintve a 16. század eleji izlandi egyházi vezetők 
szinte minden tekintetben a Német-római Birodalom hercegérsekeihez 
voltak hasonlatosak.14

A kilátásaik azonban nem voltak fényesek: Dániában az evangélikus 
egyház nagyon rövid idő alatt az egyetlen és kizárólagos felekezetté vált, 
és a protestantizmus terjedése megállíthatatlannak tűnt Skandinávia más 
részein is. II. Keresztély dán király (1513–1523) kezdeti humanista re-
formtörekvései, amelyekkel egy királynak alárendelt és megreformált dán 
katolikus egyházat akart létrehozni,15 majd utóda, I. Frigyes (1523–1533) 
kétarcú valláspolitikája és kompromisszumokra törekvő intézkedései 
miatt, amelyek csak egy teljesen zavaros vallási helyzetet teremtettek, a 

evangélikus egyház külön liturgikus nyelveként; ez az elismerés pedig szintén óriási 
jelentőséggel bírt az izlandi nyelv történetében. Lásd bővebben: Eggertsdóttir 
2006. 177.
12 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 142.
13 Ísleifsdóttir-Bickel 1996. 162–163.
14 Olesen 2003. 73.
15 Lausten 2002. 90–91.
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társadalmi elégedetlenség végül polgárháborúba torkollott.16 A felkelés 
leverése után végül Frigyes fi a és utóda, III. Keresztély (1534–1559) volt 
az, aki ellentmondást nem tűrve, meggyőződéses evangélikusként leve-
zényelte és befejezte a dán reformációt. Miután letört minden hatalmával 
szembeni ellenállást, országában lutheránus szellemben kormányzott, 
vallási téren pedig fáradhatatlanul küzdött a papok és világiak művelő-
désének elősegítéséért.17

1537-ban, rögtön uralkodása elején új, lutheri szellemű egyházi 
rendtartást adott ki latinul, amelyet evangélikus teológusokkal közösen 
dolgozott ki (1539-ben dánul is kiadták, 1542-ben pedig kiegészítették). 
Ebben szigorú keretek között szabályozta az egyházszervezetet, a litur-
giát, az elfogadott vallási nézeteket, valamint a kötelezően beszerzendő 
könyvek listáját is a parókiák számára.18

Egészen más volt azonban a helyzet Izlandon. Bár 1538-ban Izland-
ra is elküldték királyi rendelet formájában az új egyházi rendtartást, a 
fogadtatása egyértelműen negatív és elutasító volt. Azonnali választ 
nem ismerünk a megküldött rendeletre, de Ögmundur püspök a déli 
egyházmegyében szétküldött körlevele egyértelműen külső fenyegetésről 
írt, míg Jón Arason püspök 1540-ben közvetlenül a királyhoz írt leve-
lében, még ha homályosan fogalmazva és óvatosan is, de elutasította az 
új szabályozást.19 Emellett viszont III. Keresztély sem sürgette az állami 
reformáció végrehajtását Izlandon olyan intenzíven, mint Dániában, 
mivel a szigetország félreeső periféria volt számára, így nem jelentett 
közvetlen fenyegetést uralmára és nem számított erős ellenállási gócnak 
sem. Az elszigetelt, erős saját hagyományokkal rendelkező, a lutheri 
tanításokat széles körben addig nem ismerő országban sokkal kemé-
nyebb feladat volt, akárcsak Norvégiában, az új eszméket bevezetni és 
egyeduralkodóvá tenni, mint az Európa-szerte intenzív kapcsolatokkal 
rendelkező, az északi területek középpontjában fekvő Dán Királyságban. 
E körülmények világosan mutatják a centrum és periféria közötti hatal-
mas különbségeket, amelyek mind kulturálisan, mind társadalmilag, 
mind vallási téren megmutatkoztak. A nagy távolság, a nem várt kemény 
és makacs ellenállás és a nemzeti hagyományokhoz való erőteljes ragasz-

16 Lausten 2002. 92., 106–108.
17 Lausten 2002. 109–111.
18 Jespersen 2004. 88.
19 Karlsson 2009. 129.
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kodás miatt csakis egy gyors, hatékony és erőszakos reformáció jöhetett 
szóba Izlandon, főleg miután a királynak elfogyott a türelme a lázadó és 
túlságosan nagy hatalommal bíró püspökökkel szemben.20

Az első erőszakos cselekmények azonban (valószínűleg) nem királyi 
utasításra történtek. 1539 pünkösdvasárnapján a dán kormányzó székhe-
lyéről, a nyugat-izlandi Bessastaðirból kilovagolva Didrich von Minden 
fógeti21 embereivel kifosztotta a közeli Viðey monostorát. Ezt két okból 
tették: egyrészről a kormányzó birtokában csak két tanya volt, amelyek 
nem tudták fedezni a kormányzói háztartás igényeit, másrészről pedig 
növelni akarták saját birtokaik számát is (Viðey ezután a királyi szolgá-
lóknak adományozható hűbérbirtokká lett). Még ez év nyarán a fógeti az 
embereivel elindult Kirkjubær kolostorához és Þykkvibær monostorához 
is, hogy azokat szintén megszerezze a dán korona számára. Utazása 
közben azonban tett egy kitérőt Skálholtba csak azért, hogy jelenlétével 
bosszantsa az öreg püspököt, de az ötlet igen balul sült el: a skálholti 
intéző által összehívott környékbeli parasztok ottlétük második napjá-
nak reggelén megölték az egész társaságot, egy fi atal fi ú kivételével. Nem 
sokkal ezután megöltek még négy külföldit és visszafoglalták a viðeyi 
monostort, amelyet rögtön újraszenteltek. E merész cselekedetekkel si-
került 1539 őszére szinte teljesen elpusztítaniuk a (nem túl kiterjedt) dán 
hivatali apparátust a szigeten.22

Ekkora már Ögmundur püspök (súlyos betegen és visszavonulását 
fontolgatva) kijelölte utódját, ám jelöltje katolikus szempontból a leg-
rosszabb választás volt: Gizur Einarsson, a már említett fi atalokból álló 
evangélikus kör egyik vezéralakja. Nem tudni, miért döntött így az idős 
egyházi vezető, de Gizur 1540-ben a dán király által kinevezett szuper-
intendensként (és nem felszentelt püspökként) tért vissza Skálholtba, 
Ögmundurt pedig a szomszédos Haukadalurbe vitték. Döntését hamar 
megbánta, ezért levelet írt Jón Arason püspöknek, hogy segítsen tenni 
valamit fi atal utódja ellen. A levelet Gizur elfogta és felkészülten várta a 
későbbi fejleményeket. Ebben a feszült helyzetben érkezett meg 1541-ben 
egy dán fl ottakapitány Izlandra és helyreállította a dán uralmat a szige-
ten. Mikor tudomást szerzett a történtekről, Ögmundurt rögtön a hajó-
jára vitette és nemsokára Dániába szállították. Az idős és beteg püspök 

20 Asche 2003. 18.
21 Törvényszolga, az izlandi helytartó beosztottja.
22 Karlsson 2009. 129–130.
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azonban a nehéz út során elhunyt, óriási magánvagyona és birtokai pedig 
a koronára szálltak. Ekkor a skálholti egyházmegyében a reformációval 
szembeni ellenállás felsőbb szinten megszűnt.23

Egész más volt a helyzet Hólarban. 1541-ben Jón Arason püspök, aki 
szinte rögtön értesült püspöktársa elfogásáról, szilárdan tartotta magát 
székhelyén. A dánok nem is próbálták meg az északi egyházmegyében 
bevezetni a reformációt, viszont ő maga is kiegyensúlyozott viszony 
fenntartására törekedett a skálholti szuperintendenssel: 1548-ig komp-
romisszumos béke honolt a szigeten. Nem úgy ezt követően: 1548-ban 
az új szuperintendens, Marteinn Einarsson kinevezésekor Jón püspök 
támadásba lendült. Mire Marteinn 1549-ben visszatért Dániából, már 
megválasztatott egy katolikus ellenjelöltet vele szemben Skálholtban, 
Hólarban pedig egy kisebb védművet kezdett építeni, az esetleges tá-
madások kivédése érdekében. Eközben elküldte két fi át, hogy fogják el a 
hazatért evangélikus egyházi vezetőt, ami sikerült is nekik, így Marteinnt 
egész télen fogva tartották Hólarban.24

Ez volt az a pont, amikor III. Keresztély elhatározta, hogy kemény 
kézzel leveri a izlandi „katolikus lázadást”, amely a vallási intézkedései 
ellen folyt, és amelyet Jón Arason, Skandinávia utolsó katolikus püspöke 
vezetett. 1549-ben levelet írt Marteinn sógorának, Daði Guðmundsson 
sýslumaðurnek,25 hogy fogja el Jón Arasont, aki azonban nem merte 
teljesíteni a feladatot, mert tartott a hólari püspöktől. 1550 nyarán azon-
ban váratlanul maga a hólari püspök jött Skálholtba, és magával hozta 
Marteinnt is. Teljes katolikus restaurációt hajtott végre az egyházmegyé-
ben, majd az Alþinggel26 kimondatta saját elsőségét a sziget keresztényei 
felett. Ezzel egy igen rövid időre tulajdonképpen Jón Arason lett Izland de 

facto vezetője: a dán hatalom a szigeten minden eddiginél erőtlenebb volt, 
így nem jelentett fenyegetést számára. Pontos motivációja azonban nem 
ismert azzal kapcsolatban, hogy mit akart kezdeni Izlandon eddig sosem 
látott püspöki hatalmával, de az események végül úgy alakultak, hogy 
bármi volt is a terve, gyors kudarcra ítéltetett. 1550 őszén két fi ával és 
embereivel egy Sauðafell nevű farmra igyekezett, hogy bíróság elé állítsa 

23 Karlsson 2009. 130–131.
24 Karlsson 2009. 131.
25 Egy közigazgatási egység, járás (sýsla) elöljárója.
26 Izland 930-ban alapított, máig működő parlamentje, amely így a világ legrégebbi 
ilyen intézménye. Megalakulásától 1799-ig megszakítás nélkül működött Þingvelliren, 
majd 45 éves szünet után, 1844-ben áthelyezték Reykjavíkba, és mai napig ott ülésezik.
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Daðit bűnei miatt. Azonban Daði megelőzte őket, és túlerőben lévő csa-
patával szétverte a püspök embereit, maga Jón püspök és fi ai pedig egy 
templomba menekültek, ahol végül elfogták és Skálholtba vitték őket. Ott 
Daði, Marteinn püspök és az új fógeti, Christian Skriver úgy döntöttek, 
hogy mivel a közelgő tél miatt nem tudják őket Dániába küldeni, az egész 
télen át való fogva tartásukat pedig nem merték vállalni, ezért kivégzik 
Jónt és két fi át. Az ítélet végrehajtására 1550. november 7-én került sor, 
ám ez még mindig nem oldotta meg a problémát: 1551-ben bosszúszom-
jas északiak (Jón püspök lányának felbujtására) lerohanták Skálholtot, 
ott helyben megölték a fógetit és az összes jelenlévő dánt, ezzel másodszor 
számolták fel szinte teljesen a dán fennhatóságot a szigetországban. Ez-
zel egy időben azonban, mivel semmilyen hír nem érkezett Dániába a 
hólari püspök elfogásával kapcsolatban, 1551 tavaszán III. Keresztély egy 
300 fős sereget küldött Izland északi részére, hogy verjék le a lázadókat. 
Megérkezésük után rögtön bíróságot állítottak fel, amely hivatalosan is 
felségárulónak nyilvánította Jón Arasont és két fi át, a püspök tekintélyes 
birtokait és vagyonát pedig a korona javára lefoglalta. Ezzel az eljárással 
ténylegesen is befejeződött az uralkodó által diktált állami reformáció, de 
szellemi-lelki téren még hosszú évtizedeknek kellett eltelnie, hogy teljesen 
beérjenek a fi atal evangélikus kör által megkezdett munka gyümölcsei.27

Guðbrandur Þorláksson hólari püspök és az izlandi 

reneszánsz alapjai

Guðbrandur tanulmányai és élete a hólari püspökség 

elnyerése előtt

A korábban leírt másfél évtized kaotikus viszonyai és véres eseményei 
után nem sokkal immár békés módon folytatódott a reformáció. 1551-től, 
ha lassan is, de előtérbe került a szellemi teljesítmény: nagy szükség volt 
tanult és művelt klerikusokra és tudós főkre, akik képesek műveikkel és 
tevékenységükkel hatékonyan terjeszteni a reformációt a frissen luthe-
ránussá lett Izlandon. Az első ilyen kiemelkedően művelt és energikus 
terjesztője az új eszméknek Guðbrandur Þorláksson hólari püspök volt. 

27 Karlsson 2009. 131–133.
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Ebben a fejezetben róla és írói-fordítói munkásságáról lesz szó, amely 
döntő hatással volt az izlandi nyelv jövőjére, és amellyel a lærdomsöld, 
azaz az izlandi reneszánsz korszakának előfutárává vált.

Guðbrandur Þorláksson 1542-ben született az észak-izlandi 
Staðarbakkiban. 12 éves korában került a hólari latin iskolába, ahol 
1560-ig tanult, majd ugyanott tanári állást kapott. Nem sokkal ezután a 
koppenhágai egyetemre ment tanulni,28 ahol a korszak vezető észak-eu-
rópai professzoraitól tanult – ő az első izlandi ember, akiről bizonyosan 
tudjuk, hogy a dán egyetemen tanult. Kiemelkedően tehetséges tanuló 
volt, és hatalmas műveltségű humanista lett belőle: ismerte a latin, görög 
és a héber nyelvet, de emellett járatos volt a matematikában, az asztro-
nómiában és a földrajzban is – többek között ő határozta meg először 
(és megdöbbentő pontossággal) a szigetország földrajzi helyzetét és kiváló 
térképet is készített róla.29 1564-ben tért vissza Izlandra, ahol a skálholti 
latin iskola rektora volt 1567-ig, amikor is kinevezték az északnyugat-iz-
landi Breiðabólsstaðurbe lelkésznek. 1569-ben külföldre kellett távoznia 
egy peres ügy miatt, de még ugyanabban az évben hazatért,30 és a hólari 
latin iskola rektora lett 1570-ig.31 A püspöki székben 1571-ben váltotta 
az első hólari szuperintendenst, Ólafur Hjaltasont (1552–1569), és ettől 
kezdve élete végéig fáradhatatlanul küzdött hazája kulturális (újra)
felemelkedéséért.32

Írói, fordítói és nyomdai munkássága hólari püspöksége idején

Püspöki kinevezése után teljes erejével azon munkálkodott, hogy az 
evangélikus hitet megszilárdítsa Izlandon és eljuttassa azt az izlandi 
emberekhez. Ennek véghezvitelére az egyik leghatékonyabb megoldás jó 
minőségű izlandi könyvek kiadása és azok hatékony terjesztésére volt. 
Ebben volt óriási segítségére az a nyomda, amely még 1530 körül került 
Izlandra. Ezt a bizonyos sajtót egy Jón Matthíasson nevű svéd nyomdász 
hozta a szigetre, valószínűleg Jón Arason püspök kérésére. Azonban 
sem Jón Arason, sem Guðbrandur elődje, Ólafur Hjaltason nem tudta 
igazán kihasználni a nyomdában rejlő potenciált, így alig került sor 

28 Jónsson 1893. 46.
29 Einarsson 1957. 173.
30 Jónsson 1893. 46.
31 Jónsson 1893. 66.
32 Jónsson  1893. 46.
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könyvkiadásra az ő idejükben. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a sajtó 
végül az 1551 után lutheránus lelkésszé lett Jón Matthíasson magántu-
lajdonában maradt Breiðabólsstaðurben, egészen annak 1567-ben bekö-
vetkezett haláláig. A másik lehetséges indok, hogy az eredeti szerkezet 
szinte bizonyosan kicsi és rosszul felszerelt volt, ezért kezdetekben nem is 
lehetett volna aktív kiszolgálója feletteseinek.33

Guðbrandur püspök fellépése azonban gyökeres változást hozott. Ő 
volt az első izlandi egyházi vezető, aki arra törekedett, hogy minden fontos 
könyvet, amelyre az izlandi evangélikus lelkészeknek szüksége volt, hely-
ben nyomtassanak ki és sokszorosítsanak, és ne kelljen minden kézirat 
megjelentetése miatt külföldre utazni. Ezért 1572–1573-ban Matthíasson 
nyomdagépét Hólarba hozatta, és bővítése érdekében Dániából szerzett 
hozzá megfelelő anyagokat és felszerelést. 1575-ben azonban a források 
tanúsága alapján az öreg sajtó teljesen tönkrement. Így a püspök ismét 
Dániába küldte Jón Jónssont, a svéd nyomdász fi át, hogy vegyen egy új 
nyomdagépet, hogy azzal folytathassa a megkezdett munkát, valamint, 
hogy képezze tovább nyomdászati tudását.34 Jónsson igen hamar talált 
is egy megfelelő új gépezetet, amelyet Izlandra szállítása után rögtön, 
már 1576-ban munkába is állították. Kezdetben (körülbelül 1589–1594 
között) a tengerparthoz és a királyi adminisztráció északi székhelyéhez 
közeli Núpufellben, Jón Jónsson saját birtokán működött,35 ám 1593-ban 
a püspök végül áthozatta Hólarba,36 és ott is maradt egészen 1779-ig.37

Guðbrandur 56 éves püspöksége alatt 100 különböző nyomtatvány 
került ki a hólari sajtó alól, ami Izland periférikus mivoltát és elszige-
teltségét tekintve, európai viszonylatban is egyedülálló teljesítmény. 
Mivel e nyomatok közül „csupán” 79-nek maradt fenn eredeti példánya 
(a többi 21-re e megőrződött művek szövege utal) elképzelhető, hogy a 
Guðbrandur püspöki működése alatt készült nyomtatványok száma az 
ismert 100-nál is több lehetett, erre azonban bizonyíték nincs.38

A kiadott könyvek egy része (egyháziak és világiak egyaránt) felbe-
csülhetetlen értékűnek bizonyult a későbbi izlandi generációk számára. 
Világi témájú könyvre a legjelentősebb példa az 1578-ban megjelent 

33 Hermannsson 1916. i (Bevezetés) 
34 Allen 1991. 75.
35 Allen 1991. 83. 4. jegyzet.
36 Hermannsson 1916. iii–vii (Bevezetés).
37 Glauser 2011. 117.
38 Glauser 2011. 113.
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Lögbók Íslendinga („Izlandi Törvénykönyv”) vagy Jónsbók, amely az 
első fekete és piros tintával is nyomott izlandi könyv volt, és amely igen 
értékálló törvénygyűjteménynek bizonyult.39 A püspök legkiemelkedőbb 
munkái azonban azok az izlandi nyelvű egyházi-liturgikus gyűjtemények 
és műfordítások voltak, amelyek az egyik legnagyobb hatást gyakorolták 
az izlandi nyelv fejlődésére és jövőjére. Ezek jellemzőit és jelentőségét 
a következő részfejezetekben fogom bemutatni, ugyanis Guðbrandur 
általuk az izlandi kultúra egy teljesen új korszakának alapjait fektette le.

Guðbrandsbiblía – az első teljes izlandi Biblia-fordítás (1584)

Guðbrandur Þorláksson művei közül kétségtelenül Biblia-fordítása a leg-
fontosabb, ezért magam is e monumentális teljesítményét fogom először 
bemutatni. Elsőként forrásait fogom számba venni, majd pedig az izlandi 
nyelvre gyakorolt hatásait.

Munkájához igen sokféle forrást használt fel amellett, hogy fordítása 
jelentős részét ő maga végezte – igen lassan, hiszen püspöki feladatai és 
aktív nyomdai tevékenysége miatt viszonylag kevés ideje jutott e fáradsá-
gos és nehéz munkával foglalkozni. Nagymértékben támaszkodott Oddur 
Gottskálksson 1540-es Újszövetség-fordítására és Gizur Einarsson ko-
rábban említett ószövetségi könyvfordításaira is; emellett léteztek ugyan 
egyéb fordítások is a Biblia egyes részeiből izlandi nyelven, ám azok 
nyelvi állaga olyan romlott és szegényes volt, hogy egyáltalán nem vagy 
csak lényegesen átdolgozva tudta őket egyáltalán alapanyagként felhasz-
nálni.40 Ezeken kívül Luther Márton német Újszövetség- (1522) és teljes 
Biblia-fordítása (1534), valamint az 1550-es dán Bibliafordítás voltak a fő 
támpontjai.41

Itt röviden érdemes elidőzni a fő források nyelvi állaga felett is. Oddur 
már sokszor emlegetett fordítása igen tiszta és erőteljes lett, ám nem nél-
külözte a germanizmusokat, főleg a szókincse és mondattana terén. Ez 
nem meglepő, ha fi gyelembe vesszük, hogy Erasmus latin Vulgata-kiadá-
sa mellett Luther német nyelvű fordítását használta munkája alapjaként. 
Ennek ellenére Guðbrandur leginkább erre a munkára hagyatkozott az 
Újszövetség általa készített fordításához, így természetesen ő is ki volt 

39 Glauser 2011. 113.
40 Einarsson 1957. 173.
41 Glauser 2011. 113.
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téve a német (és a dán Bibliafordítás nyomán a dán) nyelvi hatásoknak, 
de kiváló fordítói képességei miatt végül egy kiemelkedően tiszta, szép 
és könnyed stílusú mestermunka lett a végeredmény.42 Az elmondottak 
persze nem azt jelentik, hogy ne lennének jövevényszavak a szövegben: a 
reformáció időszakára már rengeteg idegen eredetű szó került az izlandi 
nyelvbe, több különböző forrásból43 - csak be- prefi xummal ellátott, 
középalnémet eredetű dán jövevényszóból 300 létezett az izlandi nyelv-
ben a 16. és 20. század között.44 Fordításának újdonsága abban állt, hogy 
aktívan építkezett a középkori Izland keresztény népnyelvi irodalmi 
hagyományára, amely nyelvi szempontból sok esetben megoldást kínált 
a felmerülő fordítási nehézségekre. Így voltaképpen nem az egyes idegen 
eredetű szavaktól szabadult meg, hanem a szövegértést megnehezítő ger-

manizmusok és dánicizmusok jelentős részétől.45 
Ezzel, bár önmagában a fordítás ténye nem volt olyan jelentőségű, 

mint más európai országokban, mert Izlandon már a középkorban is pá-
ratlan mennyiségű népnyelvi szöveg keletkezett, de a nyelv jövőjére nézve 
kiemelkedő hatással volt. Ugyanis megmentette az izlandi nyelvet attól a 
jelentős változástól, amely a norvég nyelvet érte azzal, hogy Norvégiában 
a dán Bibliát és vallási szövegeket vették át, nem pedig a nyelvileg a nor-
véghoz még viszonylag közel álló izlandiak saját fordításait.46 Ez volt az a 
történelmi pillanat, amikor látványosan felgyorsult a két nyelvi közösség 
eltávolodása egymástól, és a 16. század második felétől Norvégia fokoza-
tosan elszakadt az óészaki nyelvtől.47 A felsorolt tények miatt általános 
vélemény a kutatók között, hogy a Guðbrandsbiblía játszott kulcsszerepet 
abban, hogy az izlandi nyelv szinte változatlan formában fennmaradt a 
több évszázados dán uralom alatt is.48 A fordítás nyomdai munkálatai a 
mű elkészülése után, 7 betűszedő és egy hamburgi könyvkötő segítségével 

42 Einarsson 1957. 172–173.
43 A jövevényszavak eredetéről és az izlandi nyelvbe való beépülésének mikéntjéről 
nagyon jó összefoglalást ad: Karlsson 2004. 31–38.
44 Óskarsson 2015. 1–2.
45 Karlsson 2004. 34.
46 Ez Izland periférikus mivolta és a dán kormányzat Norvégiával kapcsolatos vallási-
liturgikus intézkedései és előírásai miatt egyébként teljesen érthető. Lásd bővebben: 
Stokker 1993. 39–53.
47 Einarsson 1957. 172.
48 Eggertsdóttir 2006. 179–180.
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végül két évet vettek igénybe,49 így 1584-ben készült el teljesen, és 500 
példányban nyomtatták ki Hólarban.50

Guðbrandur korai liturgikus könyvei – az első izlandi 

énekeskönyvek

Bibliafordítása mellett azonban Guðbrandur más módon is törekedett 
arra, hogy az izlandi evangélikusoknak anyanyelvükön teremtsen 
megfelelő és minőségi keresztény irodalmat. Ennek nyitányaként adta 
ki 1589-ben az Ein ný sálmabók („Egy új énekeskönyv”) című könyvét. 
Ez a gyűjtemény 300 izlandi nyelvű egyházi éneket tartalmaz, amelyből 
azonban csak tíz volt biztosan izlandi szerző munkája, illetve további 
tizenegyről pedig feltételezhető, hogy eredeti izlandi mű. Néhány ének 
Hans Th omesen dán evangélikus lelkész és iskolamester (1532–1573) dán 
énekeskönyvéből51 való fordítás, körülbelül 70 ének régi, latin nyelvű 
katolikus himnuszok átültetése izlandi nyelvre, a szövegek többsége 
azonban népszerű, német evangélikus egyházi énekek fordítása. Bár a 
gyűjteményt a 18. századig többször is újra kiadták, nem a benne helyet 
kapott fordítások miatt érdekes, ugyanis azok minősége, hangképlete és 
ritmusa elég sok kívánnivalót hagynak maguk után.52 Ami igazán érde-
kes a műben, az a bevezetője. Ebben a püspök kifejezi elégedetlenségét 
az emberek irodalmi ízlésével kapcsolatban: kijelenti, hogy azért kell 
terjeszteni nyomtatásban az egyházi énekeket, hogy kiszorítsák a nép 
körében népszerű balladák és versek világias és/vagy pogány témáit. 
Emellett azonban elkötelezetten kardoskodik azért, hogy ezek az énekek 
feltétlenül izlandi nyelven jelenjenek meg, ugyanis szerinte az izlandi 
nyelvet kiválósága és egyedi alkalmassága a ritmikus verselésre, valamint 

49 Allen 1991. 76.
50 Einarsson 1957. 173.
51 II. Frigyes dán király (1559–1588) 1569-ben hagyta jóvá Th omesen Den danske 

Salmebog („A dán énekeskönyv”) című válogatását. Egy különlegesen jól megírt 
könyv volt: 268 himnuszt tartalmazott, amelyek közül körül-belül 200-hoz kotta is 
tartozott. A művet 1699-ig általánosan használták egész Dániában, és helyet kapott 
benne többek között a Dávid-zsoltárok, valamint Luther Márton himnuszainak 
fordítása, továbbá Th omesen, Peder Palladius sjællandi szuperintendens (1537–1560) 
és teológia professzor, a történetíró Anders Sørensen Vedel (1542–1616) és Herluf 
Trolle dán admirális (1516–1565) saját maguk által költött énekei is. Lásd bővebben: 
Billeskov Jansen 1993. 76–77.
52 Einarsson 1957. 175–176.
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az ékesszólásra tökéletessé teszik arra, hogy egyházi témájú énekeket és 
műveket alkossanak rajta. Véleménye szerint a gondosan megírt versek 
nagy hatással vannak a hallgatóságra, és az egyedülálló izlandi költé-
szeti hagyomány predesztinálja e munkák sikerét.53 Célját azonban e 
gyűjteménnyel nem érte el; ahogy Einarsson fogalmaz: „az izlandi világi 

költészet kemény ellenfélnek bizonyult.”54

Következő lépéseként Guðbrandur 1594-ben kiadta Gradualeját,55 
amelyben több különböző műfajú mű kapott helyet. Ez a munka már 
nagyobb sikert aratott és minőségileg is színvonalasabb volt: 19 kiadást 
élt meg, és 1801-ig általánosan használták az izlandi parókiákon. Össze-
állításakor nagymérték támaszkodott Niels Jespersen fyni püspök (1560–
1587) dán Gradualejára (1573), szellemiségében és felépítésében pedig a 
III. Keresztély által kiadott egyházi rendtartás utasításait követte.56

Vísnabók – egy különleges, de elbukott népnevelési reformkísérlet 

a 17. század elejéről

Terve tehát, hogy kiirtsa a világias és/vagy pogány elemeket a népi költé-
szetből, korai munkái révén nem járt sikerrel. Ezért 1612-ben egy egészen 
új módot választott célja eléréséhez; ekkor adta ki ugyanis életműve 
legérdekesebb alkotását, az Ein ný vísnabók („Egy új daloskönyv”) vagy 
egyszerűen Vísnabók című művet. A könyv bevezetőjében világosan ki-
fejtette, hogy korábbi erőfeszítései nem voltak elégségesek a sikerhez, ezért 
reméli, hogy ezzel az énekgyűjteménnyel sikerül majd az izlandi emberek 
számára „irodalmi középutat” kínálnia. Ehhez a kor legnevesebb izlandi 
evangélikus lelkészeit és költőit kérte fel, hogy a hagyományos vers- és 
balladaformákban alkossanak bibliai, vallási és kisebb részben világi 
költeményeket. A legfontosabb szerzők a következők voltak:

(1) Ólafur Guðmundsson tiszteletes (1537 k.–1609 k.), aki németül 
és latinul is tudott, ezért saját művei és fordításai is szerepelnek a 
gyűjteményben;

53 Eggertsdóttir 2006. 180.
54 Einarsson 1957. 176.
55 Teljes neve Graduale. Ein Almennileg Messusöngsbók („Graduálé. Egy általános 

misekönyv”) volt, de legtöbbször csak népszerű izlandi nevét használják, a Grallarinnt 
(„zsoltároskönyv”, de a szónak van „kópé, bohóc” jelentse is).
56 Einarsson 1957. 176.
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(2) Einar Sigurðsson tiszteletes (1538–1626), akinek a legtöbb munkával 
járult hozzá a Vísnabók elkészüléséhez;
(3) Sigfús Guðmundsson tiszteletes (?–1597), szegény lelkész, aki több 
különböző stílusban is alkotott verseket;
(4) Magnús Jónsson prúði („illedelmes”) (1531 k.–1591) sýslumaður és 
költő;
(5) Ólafur Einarsson (1573 k.–1651) lelkész és tehetséges költő;
(6) Magnús Ólafsson lelkész és költő (1573–1636), a Laufás-Edda össze-
állítója; és
(7) Jón Bjarnason lelkész (1560 k.–1634 k.), a Rímur af Tobías („Tóbiás-

ballada”), a Síraksrímur („Sirák-ballada”) és több más bibliai költemény 
szerzője.57

Az említett személyek versein kívül helyet kapott még a könyvben néhány 
középkori katolikus ének, és a néhai Jón Arason püspök két költeménye58 
is.59 Azonban, bár a Vísnabók egy párját ritkító gyűjteménye lett a 17. szá-
zad eleji izlandi evangélikus egyházi irodalomnak, Guðbrandurnek egy 
újabb kudarcot kellett elkönyvelnie ezúttal is. Ismét Einarsson szavaival 
élve: „A bibliai balladáknak esélye sem volt a középkori kalandos versekkel 

szemben, ahogy a keresztény buzgóságnak sem a hősi énekek szellemével 

szemben.”60

Guðbrandur hatása az utókorra – az izlandi reneszánsz alapjai és 

a későbbi generációk

Guðbrandur Þorláksson életműve párját ritkító az izlandi történelemben. 
Püspöki működése során három fő cél lebegett a szeme előtt: a refor-
máció eszméinek elterjesztése és megszilárdítása Izlandon, az izlandi 
nyelv védelmének és megőrzésének hangsúlyozása, valamint az általa 
haszontalannak vagy károsnak vélt költészeti elemek és témák kiirtása 
a hagyományos népi kultúrából. Bár ez utóbbit nem sikerült elérnie, de 
az első két célt maximálisan teljesítette: kiemelkedő minőségű népnyelvi 
Bibliafordításával, a miserendet évszázadokig meghatározó művével, 
57 E személyekről lásd bővebben: Eggertsdóttir  2006. 180–183. és Glauser, Jürg: 
i. m. 2011. 115–116.
58 A Píslargrátur („Passió-sirám”) és a Davíðsdiktur („Dávid-vers”).
59 Eggertsdóttir 2006. 180–181.
60 Einarsson 1957. 176–177.
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valamint a korának legkiemelkedőbb egyházi személyiségeinek és köl-
tőinek hathatós segítségével létrehozott énekeskönyveivel nemcsak az 
evangélikus lelkiség meggyökeresedését segítette elő Izlandon, hanem 
az izlandi nyelv megőrzése terén is megvetette egy új szemlélet alapjait. 
Ezzel egyszersmind változást hozott az izlandi kultúra további fejlődése 
terén is: püspöki intézkedéseivel és az izlandi nyelv helyzetének megerő-
sítésével nagymértékben segített útját állni az erőteljes dán kulturális 
hatásoknak, így Izland meg tudta őrizni és életben tudta tartani egyedi 
szellemi kincseit, és elkerülte még a részleges kulturális asszimilációt 
is. Eredményeinek a halálát követő évtizedekben óriási jelentősége lett, 
ugyanis a sok tehetséges fi atal között, akiket minden téren hathatós tá-
mogatásban részesített, nem egy olyan volt, aki továbbvitte, sőt továbbfej-
lesztette Guðbrandur szellemiségét. Izland talán legnagyobb humanista 
történetírója és nyelvtudósa, Arngrímur Jónsson anyai ágon másod-
unokaöccse,61 a nagy kéziratgyűjtő Þorlákur Skúlason hólari püspök 
(1628–1656) az unokája,62 a hit és a latin nyelv oktatásának fejlesztéséért 
rengeteget munkálkodó Gísli Þorláksson hólari püspök (1657–1684),63 
valamint a rendkívül művelt, Izlandon a földrajz, térképészet és földmű-
velés terén kimagasló eredményeket elért Þórður Þorláksson skálholti 
püspök (1674–1697)64 pedig a dédunokái voltak. Az izlandi reneszánsz 
páratlan szellemi teljesítményeinek számító munkásságuknak oroszlán-
része volt abban, hogy a 17. század első felétől kezdve fokozatosan átala-
kult Skandinávia Izlandról alkotott képe, és hogy Izland egy egészen új 
kulturális szerepbe került Észak-Európában. Ez a kulturális kiteljesedés 
és felemelkedésnem valósulhatott volna meg a Guðbrandur Þorláksson 
püspök által lefektetett stabil szellemi alapok nélkül.

61Lásd bővebben: Benediktsson 1957. 4.
62 Lásd bővebben: Ólason 1952. 166–167. 
63 Lásd bővebben: Ólason 1949. 83–84.
64 Lásd bővebben: Ólason 1952. 122–123.
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Th e role of Guðbrandur Þorláksson, bishop of 

Hólar (1571–1627) in the preservation of the 

Icelandic language

In Iceland the state-dictated reformation was implemented in institutional 
form successfully by 1550, aft er one and a half decade bloody confl ict. 
Th e institutional frames and the early intellectual materials were given 
by that time, but fi lling the new evangelical Lutheran church with really 
imposing and suffi  cient quantity of material took another one and a half 
decade. Th is serious and challenging task was done by the fi rst generation 
of the two newly founded Latin schools in the Episcopal Sees (in Skálholt 
and Hólar). One of the fi rst and most devoted of them was Guðbrandur 
Þorláksson the bishop of Hólar. During his domestic and foreign studies 
he gained an exeptionally wide literacy and knowledge, and under his 56 
years long episcopal service more than 100 various print came out from 
the printing press of Hólar, which was the fi rst (and for long the only) 
printing press of Iceland. He was the fi rst in Iceland to recognize the 
usefulness of the printing press in the propagation of the new faith. Of his 
several works the most important was the full translation of the Bible to 
Icelandic, which came out in 1584 in 500 copies. Although he used some 
earlier Icelandic versions of Old and New Testament books, he did most 
of the translations, and the completed text had decisive importance in the 
preservation of the Icelandic language. In generally accepted scientifi c 
views this exceptionally pure translation (concerning its language) saved 
the Icelandic language from nearly all external infl uence, which has 
remained in mostly unchanged form until nowadays. In my study I try 
to present his activity in connection with writing and with the printing 
press, his thoughts about the language and the religion. I will also take a 
look at his infl uences on his descendants and followers.
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Bojtos Anita

Epizód a magyar vonatkozású bécsi 

könyvkiadás XVII. századi történetéből

Gregorius Coelius Pannonius 

Énekek éneke-kommentárja, 1681 

1681. A soproni országgyűlés évét írjuk, a Wesselényi-féle szervezke-
dés után először választhatnak nádort a rendek. Magyarországon 
ekkorra már csaknem másfél évszázada határozza meg a kül- és 

belpolitikát két tényező: az oszmán-török jelenlét, valamint a reformáció 
nyomán támadt felekezeti elkülönülés, és e kettő befolyása alatt a királyi-
császári udvarhoz való viszony. Ebben az évben jelent meg Bécsben, a 
Leopold Voigt vezette egyetemi nyomdában – számos más magyar vo-
natkozású munka sorában – a XVI. század első felében élt pálos szerzetes, 
Gregorius Coelius Pannonius posztumusz kötete a bibliai Énekek éneke 
kommentárjával, és került be a Bécsben működő magyar szeminárium, a 
Pázmáneum könyvtárába. Az időpont, a helyszín, a nyomda, a szerző és a 
könyvtár együttes megjelenése jelképszerű együttállását mutatja a XVII. 
század második felének magyar katolicizmusát jellemző tényezőknek. E 
könyvtár, amelynek állományában ma is megtalálható az említett munka, 
három évszázad – az idő által jócskán megrostált – könyvtermését őrzi. Is-
mert köztörténeti okokból a XX. század második felében (a pázmáneumi 
magyar papnevelés szüneteltetésével) állománya már nem gyarapodott, 
két téma azonban még ekkor is fenntartotta, és azóta is fenntartja az 
intézmény vezetőinek fi gyelmét: az alapító, Pázmány Péter alakjáról és 
munkáiról megjelent (zömmel monografi kus igényű) szakirodalom, va-
lamint az élete utolsó éveit a boltzmanngassei ház falai között töltő Mind-

szenty József bíboros, hercegprímás életére és működésére vonatkozó 
kiadványok. A kettejük által megtestesített eszményekre fűzött gondolati 
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ív ma is számos program és házi rendezvény erkölcsi és szellemi alapját 
jelenti: mindazok, akik napjainkban a Pázmáneummal kapcsolatba 
kerülnek, valamiképp részesévé válnak e két tartóoszlop-egyéniség 
örökségének. Az alábbi írással ‒ élve Egyesületünk sorozatának „házon 
belüli” jellegéből fakadóan a személyesebb hangvételű szövegközlés 
lehetőségével ‒ a kettejük által megtestesített erényektől lenyűgözve sze-
retnék tisztelegni emlékük előtt és köszönetet mondani mindazoknak, 
akiknek része volt abban, hogy bécsi ösztöndíjaimat a Pázmáneumban 
töltve egy-egy lépést szűkebb és tágabb témáim nyomán haladva lépeget-
hettem a történetírás útján.1

Bécs: ahol a magyar katolicizmus Rómával határos

A bécsi Pázmáneumot 1619-ben hívta életre Pázmány Péter annak ér-
dekében, hogy a trienti irányelveknek megfelelően a magyar katolikus 
papképzésre alkalmas szeminárium állhasson föl.2 Eredeti elképzelése 
szerint a szeminárium rektora a Nagyszombatban működő esztergomi 
székeskáptalan tagjai közül került volna ki, aki köteles lett volna feladatai 

1 Bécsi tartózkodásomat a Balassi Intézet Collegium Hungaricum és Campus Hunga-
ry programja tette lehetővé. A Pázmáneum Könyvtárában 2014 folyamán a Campus 
Hungary ösztöndíjnak köszönhetően több hónapos szakmai gyakorlat során foglal-
kozhattam az egyházi vonatkozású régi könyvekkel. A mintegy 9000 kötetes könyvtár 
jelenlegi rendjét az állományt aprólékosan, ám olykor nagy pontatlansággal áttekintő 
és az egyes példányokat leíró rektor, Csordás M. Eörs (1943–2010) alakította ki, az 
ő érdeme a digitális katalógus feltöltése adatokkal, valamint a kötetek darabszintű, 
rövid leírása. 2012 elején, immár utódja, Varga János irányítása alatt került az intéz-
mény – legújabb kori története során először – ismét szakértő kezekbe a Collegium 
Hungaricum könyvtárosa, Józsa Márta személyében. A zárt magánkönyvtár jelenleg 
nem fogad kutatókat, az állomány modern és szakszerű feldolgozása, revíziója folya-
matban van. Az ösztöndíjas időszak során kapott szellemi és gyakorlati iránymutatást 
hálásan köszönöm Józsa Mártának és Fazekas Istvánnak, akit bécsi kiküldetése utol-
só hónapjaiban is megkereshettem kérdéseimmel. Köszönöm végül, de nem utolsó 
sorban Varga János rektor úrnak, hogy lehetőséget adott az intézmény könyvtárában 
dolgoznom. A könyvek feldolgozása az előzetesen jóváhagyott munkatervnek meg-
felelő módon zajlik. A jelen dolgozathoz nyújtott segítséget, a válaszokat és a pálos 
könyvkiadás témakörében adott tanácsokat köszönöm Sarbak Gábornak.
2 Az első alapítólevél kelte 1619. január 1., ma a Prímási Levéltár őrzi. Fazekas 2002. 
15.
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okán állandó jelleggel Bécsben tartózkodni.3 A harminc éves háború 
eseménysora miatt azonban a papnevelő tényleges működtetése nem 
kezdődhetett meg az alapításkor. Az intézet újbóli fölállítására 1623-ban 
nyíltlehetőség, amikor Pázmány néhány hónapnyi egyeztetést és módosí-
tást követően új alapító okiratot bocsátott ki; ebben azonban az eredetileg 
a főkáptalannak szánt feladatokat már a jezsuita rend kezében találjuk.4 
A szeminárium csakhamar az egyházmegye legfontosabb intézményévé 
vált: egyrészt már a század közepe előtt megmutatkozott, hogy a magyar 
papság utánpótlásának legnagyobb részét a Pázmáneum adja, másrészt 
pedig Bécs egyfajta induló vagy közbülső állomásként is funkcionált 
azon növendékek számára, akiknek tehetsége és szorgalma a bécsi tanul-
mányaik során megmutatkozott, és ezáltal lehetőséget kaptak Rómában 
folytatni stúdiumaikat.5

A Pázmáneum jelentőségét erősíti az esztergomi főegyházmegye első 
ismert sematizmusának (1647) adatsora is. A 23 fős székeskáptalan, 
valamint a 12 fős pozsonyi és 10 fős szepesi társaskáptalan tagságából 
sokan végezték tanulmányaik egy részét vagy egészét Bécsben,6 jóllehet 
életkoruk folytán néhányan még a Pázmáneum működésének kezdete 
előtt. A káptalanok holdudvaraként feltűnő káplánok és prebendáriusok 
egy része is Bécsben tanult hosszabb-rövidebb ideig.7 1647–48 fordulóján 
a lelkipásztorként működő 240 esztergomi főegyházmegyés papból 57-en 
járták ki stúdiumaikat a birodalom fővárosában, elenyésző kivételtől elte-
kintve a Pázmáneumalumnusaiként. Ennél is beszédesebb adat azonban 
ugyanezen sematizmusban a papnövendékek névsora: 90 alumnusból 49 
fő volt a Pázmáneum növendékeinek létszáma, ami több, mint az eszter-
gomi főegyházmegye számára igénybe vehető másik három intézmény 

3 Fazekas István mutatott rá arra, hogy a szakirodalom eddigi ismereteivel ellentét-
ben 1619-ben meg is indult a papképzés: Kőszeghy János esztergomi kanonok lett a 
Pázmáneum prefektusa, akihez csakhamar 11 kispap is megérkezett. Fazekas 2002. 
15. A Pázmáneum alapításának körülményeit Galla Ferenc tárta föl római (vatikáni) 
forrásanyag alapján, amelyet a feldolgozással együtt közöl. Galla 1935. 
4 Fazekas 2002. 17–18. A heiligenkreuzi apáttól remélt segítséget 1623-ban Pázmány 
Péter az alsó-ausztriai rendektől felvett, a Pázmáneumra fordítandó kölcsöne ügyé-
ben: érdekes epizód, és az alsó-ausztriai apátságnak a magyar egyházzal való kapcso-
latához jelent új adalékot a szeminárium alapítása kapcsán. Fazekas 2002. 18.
5 Róma és a bécsi Pázmáneum kapcsolatához lásd: Bitskey 1996. 127–136. valamint 
ugyanitt Róma és a pálos rend kapcsolatáról: Bitskey 1996. 178–181.
6 Bojtos 2014. 47–48., 61., 67.
7 Bojtos 2014. 69–70.
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(a pozsonyi Emericanum, a nagyszombati egyetem, valamint ide értve 
a magyar növendékek számára fenntartott római helyeket a Collegium 
Germanicum et Hungaricumban) kispapjainak összlétszáma. Nem csak 
a növendékek számához, hanem az ezzel egyidőben működő 240 paphoz 
képest is tekintélyes létszám, hiszen bizonyítja, hogy már a felszentelés 
küszöbén állt az az utánpótlás generáció, amelyik utóbb plébániai szolgá-
latával tevékenyen hozzájárult a főegyházmegye rekatolizációjához. 

A papnövendékek képzése Bécsben a jezsuita vezetésű egyetemen 
zajlott, ahol a kornak megfelelő képzési rend szerint előbb fi lozófi át, majd 
spekulatív teológiát tanultak, a gyengébbek pedig egy két éves morálteo-
lógiai kurzust végeztek el a legfontosabb ismeretek megszerzése, és főként 
a mielőbbi fölszentelés érdekében.8 A képzés helyszíne az egyetem volt,9 
a Pázmáneum inkább a lelki nevelésre, a közösségi együttélésre és az 
egyetemi tanulmányok segítésére helyezte a hangsúlyt.

Mindezek mellett a kispapok számára elengedhetetlen volt egy könyv-
tár felállítása olyan munkákkal, amelyek egyetemi tanulmányaikat ki-
egészíthetik.10 Éppen 1681-ből maradt fenn az intézmény első katalógusa, 
amely segít elhelyezni az intézet könyvtárát a korabeli egyházi könyv-
tárak sorában.11 Ez az inventárium a jezsuita katalógusok rendjének 
többé-kevésbé megfelelő csoportosításban közli a munkák legfontosabb 
adatait: a könyv szerzőjét, rövidített címét, a kiadás helyét és évét, va-
lamint a munka kötését. A lista közel 1250 tételből áll, összeállítója egy 
hallgató, Medlen Pál volt, akinek munkáját a fi lozófushallgatók mestere, 
a jezsuita Danéczy György felügyelte.12 Noha a több mint ezer kötetes 

8 Fazekas 1993. 113.
9 A római német-magyar kollégium sem működött oktatási intézményként, a diákok a 
Collegium Romanum óráit látogatták. Száraz 2015. IX.
10 A jezsuita kollégiumok esetében a könyvtár felállítása nem csupán szükséglet, ha-
nem utóbb előírás is volt. Száraz 2015. IX‒X. 
11 A könyvlista forrásértékének kiaknázása mindeddig nem történt meg, noha a forrás 
az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában elérhető. A munka átírására Fazekas István 
vállalkozott a másik két, fent említett könyvjegyzékkel együtt (kiadásuk előkészület-
ben van). A forrás könyvtörténeti jelentőségéhez emblématörténeti megközelítésből 
Knapp Éva munkája ad további szempontokat. Bár utóbbi feldolgozás említi az 1681-
es jegyzéket más, XVII. századi jezsuita listák között, annak tételeit nem részletezi. 
Knapp 2003. 71. A korabeli katolikus könyvtárak jegyzékeivel történő összehasonlí-
táshoz lásd: Zvara 2001.
12 Fazekas 2002. 102. A könyvtárra vonatkozó adatok forrása kivétel nélkül Fazekas 
István itt hivatkozott munkája. Az 1681-es könyvjegyzék jelenlegi jelzete: EK Kt., J 
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bibliotéka állománya a jegyzéknek köszönhetően ismert, a Pázmáneum 
mai könyvtára mindössze alig 140 kötetet őriz csak a XVII. századi 
állományból.13 Az 1681-es jegyzéket követő két másik katalógus (1761, 
1784) adatsoraiból jól látszik, hogy a veszteség jelentős része már a XVII–
XVIII. század folyamán bekövetkezett, így a korszakban egyre nagyobb 
mértékű könyvkiadásból és könyvgyarapításból az intézmény esetében 
gyakorlatilag semmi sem érzékelhető, hiszen az állomány nagysága 1784-
ben csaknem azonos volt a száz évvel korábbival.14

Az 1681-es jegyzék szerint a könyvtár 24 tematikus csoportra volt 
bontható, amelynek nagy részét a tanulmányokat segítő teológiai, litur-
giai és gyakorlati lelkipásztori munkák tették ki.15 Az ebben szereplő, 
teológiai vonatkozású munkákat Fazekas István a PázmáneumXVII–
XVIII. századi oktatástörténetét vizsgálva már feldolgozta, itt most 
csak az alább bemutatandó mű „közelebbi környezetére” helyezünk 
hangsúlyt.16 A teológiatanulás három évének elmaradhatatlan része volt 

10/11. 
13 Fazekas 2002. 103. 
14 Fazekas István a veszteség okaként többek között a Pázmáneum XVIII. századi 
két költözését azonosítja: 1761-ben az intézet Nagyszombatba került, majd 1766-ban 
Nagyszombatból vissza Bécsbe. Fazekas 2002. 103. A könyvjegyzékek átírása: Faze-
kas [jegyzék 1681]; Fazekas [jegyzék 1761]; Fazekas [jegyzék 1784].
15A szakrend és a hozzájuk tartozó példányszámok: I. Ascetici (aszketika, 180), II. 
Canonistae (kánonjog, 30), III. Casistae (kazuisztika, 76), IV. ContionatoresLatini 
(latin prédikációk, 63), V. ContionatoresHungarici (magyar prédikációk,12), VI. 
Controversistae (kontroverzista munkák, 62), VII. Ecclesiastici (szertartástan-
biblikum, 78), VIII. Germanici (német könyvek, 8), IX. Grammatici (grammatikusok, 
65), X. Haebraici.Graecique (héber, görög, 18), XI. HistoriciSacri (egyháztörténelem, 
51), XII. HistoriciProfani (történelem, 122), XIII. Iuristae (jog, 14), XIV. Mathematici 
(matematika, 20), XV. SanctiPatres (szentatyák, 20), XVI. Philosophici (fi lozófi a, 82), 
XVII. Poetae (költők, 86), XVIII. Politici (politika, 12), XIX. Rhetores (szónoklat, 66), 
XX. Scripturistae (szentírástan, 68), XXI. Th eologiSpeculativi (spekulatív teológia, 
80), XXII. VariiHungarici (magyar könyvek, 23), XXIII. Slavonici Et Poloni (szláv és 
lengyel könyvek, 8), XXIV. Medici (orvoslás, 1). Itt köszönöm meg Fazekas Istvánnak, 
hogy rendelkezésemre bocsátotta a Pázmáneum kora újkori könyvjegyzékeinek átírá-
sát kiadásuk előtt. A jegyzék szakrendjét közli: Fazekas 2002. 104–105. A szakrend 
sorrendje nem azonos a római, vagy akár más jezsuita könyvtárakéval, a témacsopor-
tok összevetése további eredményeket ígérhet.
16 A római Collegium Germanicum et Hungaricum könyvtárának XVII. század 
közepi katalógusa segít összefüggésbe helyezni a Pázmáneum XVII. századi anyagát 
is. A jegyzék a jezsuita gyakorlatnak megfelelően szakrendekbe sorolja a köteteket, 
valamint ezen belül fölveszi a szerzőket, címeket és a szakcsoport rövidítését az 
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a Szentírás tanulmányozása. Az 1681-es katalógus szerint két Vulgata 
volt a könyvállományban, további két Káldi-féle Biblia, egy görög nyelvű 
Újszövetség, valamint egy német Szentírás és egy szlovák Újszövetség.17 
A Biblia alaposabb megértését célozták a hitvitázó irodalom felívelése 
idején új lendületet kapó, egyes szentírási könyvekhez írt kommentárok 
is. A korszak legnépszerűbb és legfelkészültebb kommentárszerzője 
a leuveniexegéta, Cornelius a Lapide (1567–1637) volt, akinek kiterjedt 
életművéből a Pázmáneum könyvtárába is eljutott hét kötet.18A szerzők 
jelentőségét jól mutatja, ha egy könyvtár nem csak egyetlen művüket 
birtokolta, hanem több (esetleg kisebb jelentőségű) egyéb munkájukat 
is. Cornelius a Lapide mellett szintén több kötetet jegyzettJoannes Lorini 
(5 kötet), AloysiusNovarini (11 kötet), valamint JacobusTirini (3 kötet); 
mind kommentárszerzők. Rajtuk kívül zömmel egy-egy szerző egy-egy 
kommentárja szerepel csupán a jegyzékben, többek között Bellarmin 

Szent Róbert híres és népszerű, 1637-es kiadású zsoltármagyarázata.19 
A Pázmáneumban megtalálható kommentárok száma jól mutatja a 
műfaj jelentőségét (annak ellenére, hogy könyvvásárlások alkalmával 

alábbi rendben: I. Scripturales, Patres, Concionatores, Pii (szentírástan, egyház-
atyák, prédikációk, kegyesség); II. LitteraeHumaniores (humán tárgyak irodalma); 
III. Scholastici, Th eologiaMoralis, Controversistae (skolasztika, erkölcsteológia, 
kontroverz teológia); IV. Mathematici, Medici (matematika, orvoslás); V. Philosophi 
(fi lozófi a); VI. IusCanonicum, IusCivile, RitusVarii, InstitutaReligionum(kánonjog, 
világi jog, liturgika,intézmények);VII. Duplicati (duplumok). Idézi Száraz 2015. XI. 
A Pázmáneum könyvtárával történő összehasonlítás minden bizonnyal a jezsuita 
felügyeletű intézményi könyvtárak újabb közös vonásaira mutathat rá.
17 Fazekas 2002. 87.
18 Fazekas István a könyvjegyzék alapján azonosítja Cornelius a Lapide kommentárjait 
a négy evangéliumhoz, az apostolok cselekedeteihez, a páli levelekhez, a 12 kis próféta 
könyvéhez, a 4 nagy próféta könyvéhez, Mózes öt könyvéhez, valamint az Énekek 
énekéhez. Fazekas 2002. 87–88. A szerző jelentőségére utal, hogy bár az 1681-es 
katalógusban Mózes öt könyvéhez írt kommentárja 1623-as antwerpeni kiadásban 
szerepel a „Scripturistae” címszó alatt, a jelenlegi könyvállományban mégsem ez a 
példány található ugyane cím alatt, hanem egy 1619-ben kiadott, és possessor bejegy-
zés nélküli kötet. Sajnos az 1761-es jegyzékben nem maradtak fenn a kiadás helyére és 
évére vonatkozó adatok, ezért egyelőre nem tudni, hogy az ott szereplő Pentateuchus-
kommentár az 1681-es jegyzékben szereplő eredeti, vagy annak elkallódása esetén 
egy utóbb pótolt, de paradox módon korábbi kiadású (1619) példány. A jelek szerint 
a mű elég fontos volt ahhoz, hogy az intézet gondot fordítson a pótlására abban az 
esetben, ha valamilyen oknál fogva nyoma veszett az 1681-es állományban szereplő 
példánynak.
19 Fazekas 2002. 87–88. 
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elsősorban nem a magyarázatokat, hanem a breviáriumokat, a teológiai 
összefoglalásokat és a prédikációs köteteket részesítették előnyben).20 Az 
„egyetlen szerzőhöz kapcsolható egyetlen munkák” sorát gyarapítja az 
alább bemutatandó mű, GregoriusCoeliusPannoniusnak az Énekek éne-
kéhez írott magyarázata is.

A szerző és művei

Gregorius Coelius Pannonius

Gregorius Coelius Pannoniust a szakirodalom sokáig tévesen azonosítot-
ta Gyöngyösi Gergely pálos íróval és általános perjellel (prior generalis) 
és/vagy Coelius (Bánff y) Gergellyel, holott külön személyekről van szó.21 
Coeliusnak három műve maradt fenn.22 Az egyik a pálos rend által köve-
tett ágostonos regula fordítása és kommentárja, amely a latin eredetivel 
egy kötetben jelent meg 1537-ben Velencében. A ma ismert egyetlen pél-
dányt a Csíki Székely Múzeum őrzi Csíksomlyón,23 néhány évvel ezelőtt 
azonban napvilágot látott hasonmás kiadása.24 A mű nagy népszerűség-
nek örvendett, legalábbis a XVI–XVII. században több további kiadást 
is megért.25 Coelius Pannonius másik két fennmaradt munkája egy-egy 
kommentár: a Jelenések könyvéhez, valamint az Énekek énekéhez.

20 Fazekas 2002. 103–104.
21 A három szerző elkülönítése Sarbak Gábor érdeme, aki a Gyöngyösi-életmű fel-
dolgozása során bukkant rá azokra az adatokra, amelyek immáron minden kétséget 
kizáróan három különböző szerzőként azonosítják őket.  Sarbak 2010. Az egyik első 
névelírás Szörényi Sándor jezsuita kéziratában fordul elő, aki „Franciscus” néven azo-
nosítja Coeliust 1717-ben. Révész Imre már Bod Péter és Czvittinger Dávid művére 
hivatkozik, akik szintén „Gergely Ferencként” tartják számon. Bod Péter állásfog-
lalása valószínűleg átvétel (protestánsként vélhetően nem is merült el annyira egy 
katolikus szerző életében), Czvittinger azonban 1711-es Specimenjében már azt írja, 
„vero nomine Franciscus Gregorius dictus”, így elképzelhető, hogy Szörényi átvétele 
is Czvittinger adatán alapszik. Czvittinger 1711. valamint EK Kt., Szörényi 1717. 
22 Szinnyei 1893 [1980–1981]. 88–89. és RMSz 2008, 145.
23 Sarbak 2012. Sp. 484–550.
24 Sarbak 2001.
25 Megjelent Bécsben, 1642-ben a lengyel provinciálisnak, Goldonowski Andrásnak 
köszönhetően. RMK III/1. 477. (1584. sz.).
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E kettő közül az Apokalipszis-kommentár inkább saját, teológiai felké-
szültséggel bíró rendtársai számára készült, de a korszaknak megfelelően 
magába olvasztotta részben a késő középkori apokaliptikus gondolkodás-
nak, részben pedig a hitvitázó irodalomnak egyes elemeit.26 Keletkezési 
idejére vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre pontos adat, kiadására 
1547-ben Velencében került sor,27 eddigre Coelius már túl volt az egykori 
katolikus papból protestáns prédikátorrá lett Simontornyai Gergellyel 
való levélváltáson és ismerhette annak tanulságait.28 E páratlanul érté-
kes levelek a pálos rend 1530-as évekbeli katolicizmusának lenyomatát 
őrzik, kritikai kiadásuk két évvel ezelőtt nyomtatásban is megjelent a 
pálosok XVI–XVII. századi formuláskönyvének részeként.29 A Luther 
Postilláinak olvasása nyomán kibontakozó levélváltásban mindkét fél 
szenvedélyes hangon érvel saját hitigazságai mellett, és noha mindkét 
oldalon előkerül az „Antikrisztus-ütőkártya”, kettejük közül kétségkívül 
Coelius képei a teltebbek, kidolgozottabbak.30

26 Az apokaliptika minden felekezet kezében jól forgó kard volt. Őze 2011. A pálosokra 
és a pálosok apokaliptikus gondolkodására vonatkozóan főként 83–86. Az időközben 
napvilágra került szakirodalom új adatainak megfelelően az akadémiai doktori disz-
szertáció frissen megjelent angol nyelvű kiadásában a vonatkozó részek már másként 
szerepelnek: Őze 2015. 77–78.
27 Collectanea in sacram Apocalypsin divi Ioannis apostoli et evangelistae. Venetiis, 
1547. Korábban, 1541-ben Párizsban is megjelent, újabban pedig 1682-ben, Nagy-
szombatban. RMK III/1., 113–114. (372. sz.), 178. (609. sz.) Szabó Károly és Hellebrant 
Árpád beszámol egy 1500-as és 1510-es római kiadás is Fraknói Vilmos alapján: 
(Fraknói 1873. 347.), ez azonban téves.
28Tarnai 1984, 220. 456. sz. jegyzet. Az általa felhasznált forrás: ETE 1904. 312–318. 
(korábbi kiadások felsorolásával). Fordítása: Révész 1864. (idézi Sarbak–F. Romhá-
nyi 2013. 53.).
29Sarbak‒F. Romhányi 2013. 53–65. A forráskiadásról megjelent ismertetést Kertész 
Balázs jegyzi: Kertész 2014.
30Csak egy példa a két-két levélből álló levélváltásból Coelius retorikájára: „Látom, 

mint száll fel most a mélység kútjának füstje, tódulnak ki a sáskák, a föld skorpióinak 

hatalma megadatott nekik, az emberek gyötrésén őrjöng verésük, hasonlók a csatába 

rontó ménekhez, mindegyik fején mintegy aranykoronák ragyognak, hajuk asszonyi 

haj, szájuk oroszlán száj, vadul csattogó fogakkal, vasvértbe vannak öltöztetve, robajuk, 

mint a robogó nagy szekerek robaja, már király van fölöttük, a mélység angyal, neve 

Apollion...” (Gyéressy 1958. 172. szövege alapján; Gyéressy fordítása nem egyezik 
Révész Imre fordításának szövegével.) A részlet érdekessége a pokol érzékletes leírása, 
ami utóbb egy 1655-ben vezetni kezdett pálos kéziratos anyakönyv előszavában is ha-
sonló módon jelenik meg Nagy Imre sopronbánfalvi novíciusmester tollából. Az esz-
me- és kultúrtörténeti összefüggések vizsgálata még folyamatban van, annyi azonban 
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Először Tarnai Andor mutat rá arra (tévesen Gyöngyösi Gergely 
életművéhez kapcsolva minden adatát),31 hogy az Apokalipszis-kommen-
tárban legtöbbet idézett szerző a Karoling-kori Haymo, akinek a Jelené-
sekhez írt magyarázata a középkor csaknem minden szerzőjére kimutat-
ható hatással volt.32Haymo egy másik műve, a téli ünnepkörhöz tartozó 
szentbeszédgyűjtemény – talán épp e népszerűségnek köszönhetően –a 
Pázmáneum könyvtárának jelenlegi állományában is szerepel.33 Míg 
Coelius Apokalipszis-kommentárjának példányát eddig csupán egyetlen 
magánkönyvtárban találhatjuk meg,34 a szerző életének évszázadában 

óvatosan feltételezhető, hogy a két mű között legkevesebb az a pálos szóbeliség és írás-
beliség jelenthet hidat, aminek lenyomatát a XVI. század első felétől a XVII. század 
első évtizedéig vezetett formuláskönyv, a fent említett Formularium maius adhatja. 
Nagy Imre novíciusmester sopronbánfalvi névkönyvének előszavában szerepel rövi-
den a szerzőnek a mohácsi csatához (mint a pusztulás emblematikus eseményéhez) 
kapcsolódó álláspontja is: ennek összevetése a Coelius-féle Apokalipszis-kommentár 
pusztulásretorikájával még hátra van.
31  „Az ezekben a kommentárokban Tarnai által felfedezettnek vélt és hosszasan taglalt 

Joachimus a Fiore hatást tehát Gyöngyösitől végleg el kell választanunk.” Sarbak 2001. 
VIII.
32 Tarnai 1984. 142.
33 Haymo művét az 1681-es könyvjegyzékekben hiába keresnénk, az 1540-ben Köln-
ben nyomtatott példány csak a XIX. század elején került a bécsi magyar szeminári-
umba. A tulajdonosváltás időpontjához a kötetben szereplő két possessor bejegyzés 
visz közelebb. Az első 1606-ból származik, és az ágostonos remeték Szent Rókusról és 
Szent Sebestyénről nevezett bécsi házának könyvtárához vezet. Az ágostonosoknak 
a Pázmáneummal való kapcsolata egyelőre tisztázatlan, ugyanakkor az ágostonosok 
és a pálosok gondolkodásának közös gyökereire az irodalomtörténet éppen az 
apokaliptika vonásai mentén (amelyet Haymo e műve is formált) már rámutatott. A 
késő középkorra vonatkoztatva Tarnai Andor a pálos rend khiliasztikus szemléletének 
bemutatásakor kapcsolja össze a két közösséget: „Ha valakik, a pálosok khiliazmusát 
még leginkább az Ágoston-rendi remeték befolyásolhatták, akik – a ferencesekhez 
hasonlóan – nemegyszer a Joachimus vízióiban nagy szerepet játszó új rendnek hitték 
magukat, s életformájukkal és regulájukkal is közel álltak a mieinkhez.” Tarnai 1984. 
109. Annak feltárása, hogy a bécsi ágostonos könyvtár és a Pázmáneum könyvtára 
között – elsősorban a fentihez hasonló tulajdonosi bejegyzéseken keresztül – kimu-
tatható-e az egyetlen kötet átvételénél szorosabb kapcsolat, még várat magára. A 
Haymo-kötetben szereplő második possessorbejegyzés két évszázaddal későbbi és 
bizonyára már a Pázmáneum könyvtárosának kezétől származik: eszerint Holl József 
adományozta 1809-ben a művet a szeminárium könyvtárának. Holl a XVIII. század 
végén az egri egyházmegyei Hejőkürt plébánosa volt. MKL Hejőkürt. (Személyére 
vonatkozó iratok ma az egri főegyházmegyei levéltárban találhatók.)
34 Sarbak Gábor jegyzi meg Monok István, Németh Noémi és Varga András munkája 
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meg sem jelent művet, az alább tárgyalandó Énekek éneke kommentárt 
több helyütt is viszontláthatjuk.35

Magáról Gregorius Coelius Pannoniusról sajnos alig maradt fenn 
adat.36 Születési ideje ismeretlen, egyetlen biztos fogódzónk a római 
működésére vonatkozó két évszám. Eszerint 1537-ben került a rend 
római pálos kolostorának, a Santo StefanoRotondo templom melletti 
rendháznak perjeli székébe, ahol 1552-ig működött.37 A Kerek Szent Ist-
ván templomban 1454 óta, V. Miklós pápa kiváltságának köszönhetően 
voltak pálosok, zömmel azzal a céllal, hogy a kereszténység központjában 
taníttathassák novíciusaikat.A XVII. század elején, amikor a pálos rend 
reformja napirendre került a Szentszéknél, fontos hivatkozási alapot 
jelentett38 a rendtagok számára e későközépkor óta folyamatos jelenlét. 
Perjelsége idejéről viszonylag kevés művelődéstörténeti adattal rendelke-
zünk: tudomásunk van egy 1545-ös vizitációról, zsoltároskönyv készítte-
téséről (1546) és egyéb nyomdai megrendeléséről is.39

Az itt töltött idő alatt Coeliusnak talán lehetősége nyílt elmélyedni a 
templom szimbolikájában. Ritz Sándor a Santo Stefano Rotondo épü-
letszerkezetének bibliai jelentésrétegeit kutatva közel három évtizedes 
munka eredményeként mutatott rá arra, hogy az V. század elején épült 
templom egészének rendkívül gazdag szimbolikája a Jelenések könyvében 
álló mennyei Jeruzsálem leírását követi.40 Amennyiben írásos források 
vagy Coelius saját megfi gyelései föltárták az épület gazdag jelentésének 
csak egy részét is, úgy joggal feltételezhetjük, hogy Coelius legismertebb 
munkájának, az Apokalipszis-kommentárnak ihletettsége római gyöke-
rekre nyúlik vissza.

Kisbán Emil, a pálos rend monográfusa még összemossa Bánff y 
Gergelyt és Gregorius Coelius Pannoniust,41 ugyanakkor harmadik 

alapján, hogy a könyv felbukkan Josephus Macarius, azaz Bódog Józsa erdélyi könyv-
tárában. Sarbak 2010. 118. (21. sz. jegyzet).
35 Sarbak 2010. 118. (22. sz. jegyzet).
36 Sarbak 2005. 363.
37 A rend római kolostorának feldolgozását lásd: Weinrich 1998. (A Coelius perjelsé-
ge idejére vonatkozó rész: 280–324.)
38Galla 2015, 42. és 139., valamint Galla 1941.
39Weinrich alapján idézi Sarbak 2001. X–XII.
40Ritz é. n. [1989].
41 Kisbán 1938. 183. (58. jegyzet) és Kisbán 1940. 336. Kisbánt követően a Boldog 

magyar pálosok c. kéziratot jegyző Gyéressy Béla, valamint több más szerző is ebbe 
a hibába esik. A probléma rövid historiográfi ai áttekintését Sarbak Gábor adja meg. 
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ismert művéről az 1681-ig kiadatlan Énekek éneke-magyarázatról két 
fontos adatot is közöl. Egyrészt Szörényi Sándor jezsuita történetíró, 
teológus42 nyomán megemlíti, hogy Coelius Éneke éneke-kommentárját 
kéziratban is ismerték és forgatták, Coeliusról pedig a híres kommen-
társzerző, Cornelius a Lapide is elismerően szól Apokalipszis-kommen-
tárjában.43 Történetünk szempontjából nem elhanyagolható tény, hogy 
Szörényi 1710–1711 között a Pázmáneum rektoraként működött,44 így 
nem egyszerűen a művet, hanem magát az itt fennmaradt példányt is 
ismerhette és ismertethette máig kéziratban maradt, Pannonia docta 
című munkájában.45 Nem hagyhatjuk ugyanakkor fi gyelmen kívül, hogy 
Szörényi munkálkodásának idejére már megjelent Andreas Eggerer 
rendtörténeti műve is (Bécs, 1663.),46 amelyben megtalálható Coelius, 
így legkorábbi „szakirodalmi” említése végsősoron Andreas Eggerertől 

Sarbak 2010.
42 Szörényi Sándor (1664–1719). MKL Szörényi
43 Kisbán 1940. 336–337. valamint Kisbán nyomán Gyéressy 1958. 166. Az adatok 
forrása minden bizonnyal az 1681-es Énekek éneke-kommentár kiadásának elősza-
va, amelyben Coelius rövid méltatása keretében helyet kap műveinek felsorolása és 
recepciója. Noha sem Gyéressynél, sem Kisbánnál nem különül el, hogy a kéziratban 
maradt Énekek éneke-kommentárt vagy a még Coelius életében kiadott Apokalip-
szis-kommentárt forgatta Cornelius a Lapide, minden bizonnyal az utóbbiról van szó, 
hiszen Lapide maga is írt magyarázatot a Jelenések Könyvéhez. 
44 MKL Szörényi, valamint Fazekas 2002. 159–160. (itt régens). Utóbbi alapján a 
Pázmáneumban viszonylag kevés időt töltött, élete utolsó éveiben a lőcsei jezsuita 
rendházban találjuk.
45 Kisbán 1940. 336. és 450. valamint EK Kt., Szörényi 1717. 19r–v. A Coeliusra 
vonatkozó részlet: „1541. Coelius Pannonius, alio nomine Franciscus Gregorius gente 

Hungarus, Ordinis S. Pauli Primi Eremitae Prior ad S. Stephanum Romae in monte 

Coelio, circa annum 1540. Scripsit eximium Commentarium in Cantica Canticorum. 

Item in Sacram Apocalypsim D. Joannis Apostoli ex omnibus omnium, tum veterum, 

tum recentiorum castissimis commentariis collectum, editum Parisiis an. 1541. Venetiis 

recusum 1571.”
46 Teljes címe: Fragmen panis corvi protoeremitici seu reliqviae annalium eremi-

coenobiticorvm Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae. Viennae, 
1663. A mű pontosabb elemzésére ezeken a lapokon nem vállalkozhatunk. Eggerer 
munkájából jelenleg is két példány található a Pázmáneum könyvtárában, amelyek 
közül a mostani áttekintéshez a 0598-as jelzetűt használtuk föl. A jelen példány nagy 
valószínűséggel nem volt a szeminárium birtokában Szörényi rektorsága idején, hi-
szen a címlapon szereplő possessor bejegyzés 1723-as dátumot rögzít, és ennek meg-
felelően az 1681-es könyvjegyzékben sem szerepel, csak az 1761-esben, de itt szerző 
nélkül, hiányos címmel. Fazekas [jegyzék 1761].
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származik, aki Gyöngyösi Gergely rendtörténetének átdolgozójaként és 
folytatójaként megemlékezik az egykori római perjelről.47 Amint fentebb 
már utaltunk rá, Cornelius a Lapide munkáival szép számban találkoz-
hatunk a Pázmáneum könyvtárának egykori és mai állományában is, 
többek között a pázmániták ezt a bizonyos Lapide-féle Apokalipszis-
kommentárt is ismerhették.48 A másik szerző, aki ismerhette Coeliust, 
Chrysogonus Lőrinc volt, aki Mundus Marianus c. művében méltatja a 
pálos szerzőt.49

Végezetül a könyvben szereplő névről. Coelius háromtagú neve a kor 
szokása szerint (választott) identitásának lenyomatát adja. A Gergely 
valószínűleg rendi neve lehetett, aszemélyének tisztázása körüli bizony-
talanságokból is kitűnik, hogy népszerű szerzetesnévnek számított a 
középkor végén. A „Coelius” már római perjeli működésére utal, hiszen 
kolostora a Santo StefanoRotondo mellett, a Monte Celión állt; nevé-
nek ez a tagja Dézsi Lajos szerint az utókor műve,50 feltehetően a nem 
római (nem itáliai, sőt, kockáztassuk meg: elsősorban magyar) olvasók, 
rendtársak számára szolgált magyarázatul, míg a maga által választott 
„Pannonius” éppen a – Rómában megkülönböztetésül szolgáló – magyar 

47 „Claruit ea tempestate doctrinae ac pietatis dono Fr. Gregorius Caelius Pannoni-

us, Prior in Urbe ad Stephanum Rotundum, qui praeter explanationem Regulae D. 

Augustini, Collectanea in Apocalypsim eo spiritu conscripsit, ut a doctissimo Cornelio 

a Lapide, Sacrae Historiae Commentatore addito elemento Coelius cognominaretur. 

Commentarius vero eiusdem Patris in Cantica Canticorum, a R. P. Laurentio 

Chrysogono, Societatis Iesu, in mundo suo Mariano, non modo in confi rmationem 

doctrinae de Immaculata Conceptione Virginis saepius adductus, sed magnis quoque 

laudibus celebratus est.” Eggerer 1663. 302.
48 Lapide számos munkája mellett az 1681-es könyvjegyzékben sajnos nem szerepel 
az Apokalipszis-kommentár, ugyanakkor viszont a könyvtár jelenlegi állományában 
megtalálható a munka 0401 jelzet alatt. Az sajnos nem derül ki, hogy mikor kerülhe-
tett a könyvtár állományába, mindenesetre az 1761-es katalógusban már ugyanolyan 
címen szerepel, mint ahogyan közel egy évtizeddel ezelőtt a Pázmáneum akkori 
rektora, Csordás Eörs fölvette a katalógusba. Fazekas [jegyzék 1761], 28.
49 Kisbán Emil közli az 1681-es Énekek éneke-kommentár kiadásának előszavából az 
alábbit: „...[Coeliust] mind a tudományban, mind a jámborságban igen kiválónak és 

a Boldogságos Szűz iránt igen jámbornak mondta és az ő tekintélyét többek között a 

Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának védelmére elismerte úgy, amint Coelius 

munkájában olvasta.” Kisbán 1940. 336–337. Kisbán itt idézi: RMK III/2, 3092. vala-
mint EK Kt., Szörényi 1717. 19–20.
50 Dézsi 1900. 12. (330.)
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származására utalt, vélhetően a renden kívüli, vagy nem magyar olvasók 
számára.

A mű: az Énekek éneke kommentárja

Az Énekek éneke sokáig Salamon királynak tulajdonított munka volt, 
amiben közel 30 szerelmi dal áll. Értelmezése, noha már a Kr. e. III. 
század óta a szent könyvek között tartják számon, a mai napig vitatott.51 
A kora középkortól fogva számos szerző foglalkozott52 a mű jelentésé-
vel, Gregorius Coelius Pannonius érdeklődése tehát nem egyedülálló. E 
helyen nem vállalkozhatunk Coelius teljes kommentárjának teológia- és 
irodalomtörténeti értékelésére, vagy az Énekek énekének az irodalomban 
történő elhelyezésére, ugyanakkor a rendi ikonográfi a szempontjából 
érdekes szálat egy gondolat erejéig érdemes fölvenni.

A művészettörténeti kutatásban már több évtizede ismert tény, hogy a 
rend legfontosabb kegyképének, a częstochowai Fekete Madonnának tar-
talmi előképe az Énekek énekében szereplő néhány sor: „Fekete vagyok, 

de szép, Jerusalem leányai! mint Cédár sátorai, mint Salamon szőnyegei. 

Ne nézzetek úgy rám, hogy feketés vagyok, mert a nap vette el szinemet”.53 
Az Énekek énekéből vett vers jelentőségét a késő középkorban kialakuló, 
de a barokk devócióban kiteljesedő pálos Mária-kultusz adja meg. A 
lengyelországi kegyképet, amelynek számos fi liációja örvendett a barokk 

51 A szöveg jelentésének fölfejtésére három értelmezési hagyomány alakult ki: a szent 
szövegek közötti helyét keresve a legősibb értelmezés a dalokat allegorikus jelentéstar-
tományban értelmezi, amelyben a férfi  és nő szerelmének leírása valójában Isten és a 
választott nép (Izrael) kapcsolatát szimbolizálja. A keresztény hagyomány utóbb ezt 
Krisztus és jegyese, az Egyház kapcsolatára vonatkoztatta. Létezik egy kultikus-miti-

kus magyarázat is, amely az ókori keleti mitológiából ismert Tammuz és Istár rituális 
házasságát érti a könyv szövege alatt, míg a kutatás harmadik iránya a dalok szó 
szerinti értelmezése és természetes magyarázata mellett érvel. A jelenkori keresztény 
bibliatudomány álláspontja az utóbbihoz hozzáteszi a keresztény házasságról szóló 
tanítást is, ezáltal a szentségi házasság, a Teremtő akaratából eredő szerelem betölti az 
emberi nem hivatását, ezáltal a könyv teológiai értelmezése (főként a teremtéstörté-
nethez kapcsolva) lehetségessé válik. Rózsa 2002. 393–400.
52 A XIII–XIV. századi német misztikában például a későbbi barokk kori kultusz 
alapjául és előképéül szolgáló Jézus Szíve-tisztelet egyik fő forrása az Énekek éneke. 
(Az értelmező hagyomány „allegorikus” ágának gondolatisága szerint.) MKL Jézus 

Szíve-tisztelet.
53 „Káldi Biblia” Én1,4–5. (online elérhető: http://totalbiblia.igeforum.de – letöltve 
2015. december 29.) Káldi György (1573–1634) fordításában.
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korban nagy tiszteletnek (esetleg helyi vagy regionális búcsújáróhellyé 
szervezve templomát), Opuliai László, a częstochowai kolostor alapítója 
adományozta a pálosoknak 1384-ben.54 A kép jellegzetessége Mária 
bőrének sötét tónusa,55 amelyhez az Énekek énekéből vett fenti verseket 
társítja a későbbi hagyomány. Noha a kultusz elsősorban a katolikus 
megújulásban erősödött meg, már a középkorból is adatolhatók csodás 
események, amelyeket – ha nem is írott forrásból, de a rendi emlékezetben 
számon tartott történetek alapján – maga Gregorius Coelius Pannonius 
is ismerhetett.56 A fekete Madonna kegyképnek számos kárpát-meden-
cei másolata ismert, a barokk korban a legnépszerűbb, országosan is 
ismert kegykép-típus volt;57 feltételezhetően legkorábbi ismert másolata 
Sopronbánfalva pálos kolostorában található.58

Arra, hogy miért csak a kommentár megírása után majdnem másfél 
évszázaddal került sor a kiadásra, a címnegyedívben található előszó ad 
választ. Az előszó a Coelius korában bekövetkező változásokat (termé-
szetesen a török pusztítást és a reformációt – saját szóhasználatában –, 
„eretnekséget”) okolja. Érvelése nem egyedülálló. Noha a század folya-
mán már alábbhagyott a XVI. század közepén, éppen Coelius működése 
alatt (és az apokaliptikus irodalommal szorosan összefonódva) még jól 
ismert „Fertilitas Pannoniae” és „Querela Hungariae” irodalmi toposz 

54 Szilárdfy 2003. A kegyképet – legendája szerint – a Hodégétria-típusokhoz ha-
sonlóan maga Szent Lukács evangélista festette, mégpedig a názáreti Szent Ház Szent 
József által készített asztallapjára. Szilárdfy 1994. 206.
55 Bálint–Barna 1994. 336.
56 Az egyik ilyen, a középkorból fennmaradt legenda szerint huszita háborúk során 
feldúlták a kolostort és a képet is el akarták vinni, a huszita szekér azonban nem 
tudott elindulni. A felkelők végül úgy tudtak továbbállni, hogy a kegyképet kidobták 
a kocsiból, de az egyik rabló dühében kétszer belevágta kardját a képbe. A férfi  még 
a helyszínen meghalt, a képről azóta sem tudták eltüntetni a vágásokat, a későbbi 
másolók pedig tudatosan ráfestették azt a képre. Lánczos 1942. 9–10. A częstochowai 
kegykép már a XVI. századra komoly búcsújáró hellyé vált. Szapolyai János király 
udvari káplánja, Szerémi György 1548 körül megörökíti emlékiratában, hogy még a 
Mohács utáni kettős királyság időszakában is látogatták a kegyhelyet: „…és Tornai Ja-

kab Csensztohovába iparkodott búcsút nyerni a Boldogságos Szűz Mária képénél, s vele 

volt az udvar több ifj a. De én már visszatértem a csensztohovai búcsúról…” Szerémi 
1979. 210. 
57 A képtípus legfőbb tisztelői a pálosok voltak, az országban előforduló Fekete Ma-
donnák felét pálos gondozásban találjuk a korszakban. Tüskés‒Knapp 1992. 82.
58 Sopronbánfalvához lásd: Bojtos 2016.
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virágzása,59 mégsem e munka az egyetlen, amely a pálos renden belül 
Magyarország pusztulását az ország három részre szakadásához társítja. 
A Coelius-mű kiadását három évtizeddel megelőző kéziratos munka 
előszavának szerzője, Nagy Imre, sopronbánfalvi pálos novíciusmester 
is hasonló módon emlékezik meg a rend Mohács előtti és Mohács utáni 
helyzetéről.60 A szemtanú rendtagok számára minden bizonnyal élesen 
bevésődött a török okozta XVI. századi rombolás (a délvidéki kolostorok 
esetében már jóval Mohács előtt), amely fölprédálta a pálos kolostorok 
jelentős részét. Éppen így nehezen feldolgozható élménnyé vált az egykori 
kegyurak, kolostoralapító és donátor családok felekezetváltása is, amely 
a maradék pálos kolostor számára jelentett rosszabb esetben végső pusz-
tulást, jobb esetben „csak” másfél-két évszázados tetszhalott állapotot.61

A kiadás

Coelius és a bécsi pálos könyvkiadás kapcsolatára nem az 1681-es 
kiadás az első ismert adat. Coeliusnak a fentebb idézett Szent Ágoston 
regulájához írt magyarázatainak újbóli megjelentetése, amelyet a len-
gyelországi pálosok számára Goldonowski András lengyel provinciális 
rendelt meg, szintén Bécshez kötődik, 1642-ben látott napvilágot.62 Az 
ekkori egyetemi nyomdászról, Leopold Voigtról meglehetősen kevés 
adat áll rendelkezésünkre,63 elsősorban e fenti hivatalának köszönhetően 
ismerjük. Körülbelül 1650 táján született, lehetséges, hogy Németország 

59 A témához lásd: Imre 1995.
60„A szeretet melegén nőtt Remete Szent Pál rendje Isten kedves szőlőjévé...(...) Magyar-

ország területén százhatvannál több kolostora volt. (...) Miután Mohács mezején a király 

siralmasan elvérzett a főnemeseivel és nemeseivel, az elhatalmasodott török zsarnokság 

mindenütt feldúlta, kirabolta és elpusztította a templomokat, a kolostorokat és keserű 

rabságba hurcolta az Istennek kedves személyeket. Másoknál fájdalmasabban érezte 

ezt a veszteséget a pálos rend, midőn könnyes arccal látta, hogy körülbelül harminc 

kolostorát vitte el ez a vihar, a fi ait pedig kegyetlenül török rabságba sodorta...”Molnár 
István veszprémi kanonok, a pálos rend XX. századi kutatójának nyers fordítása az 
1655-ben vezetni kezdett sopronbánfalvi novícius-anyakönyv előszavából. A Molnár-
kézirat lelőhelye: Molnár-hagyaték 13. 2. (A forrás eredetije EK Kt., Ab 152).
61 A kolostorhálózat pusztulásának mértéke 90% fölötti volt. A kolostorpusztulással 
kapcsolatos kutatási lehetőségekhez lásd: Bojtos 2015.
62 RMK III/1. 477. (1584. sz.) Ugyanebben az évben Krakkóban is megjelent. RMK 
III/1. 481. (1597. sz.) Idézi még: Sarbak 2001. XXVI.
63 A Voigtra vonatkozó adatok forrása: Mayer 1883. 291–299.
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területén, és csak később érkezett Bécsbe, ahol 1670-ben állt az egyetemi 
nyomda élére. Későbbi nyomtatványai alapján nem csupán az egyetemi 
nyomdában szolgált, hanem Bécs városi nyomdájában is. Felesége egy 
vidéki nyomdász, Johann Jakob Kürner lánya volt. Voigt 1706. január 13-
án halt meg; felesége 1711-ben bekövetkezett halála után fi uk, Ignaz Do-
minik vette át a jól felszerelt nyomdát. A nyomtatványai egy részét J. M. 
Lerch,64 Tobias Sadler,65 A. Bloem, H. Hermundt és Domenico Rossetti66 
rézmetszetei díszítették. 

Számos magyar vonatkozású munkát jelentetett meg működése so-
rán.67 A pálosokhoz nem csak Eggerer és Coelius munkáinak kiadásán 
keresztül lehetett köze: nála látott napvilágot XVII. század egyik legmű-
veltebb pálos szerzetese, Kéry János a halott Zrínyi Miklós fölött mondott 
híres temetési beszédének első kiadása is.68

Hogy bécsi pálos könyvkiadással miként fonódhat össze a Pázmáneum, 
arra egyelőre nem tudunk megnyugtató választ adni, de a jezsuita kö-
tődés okán feltehetően a Pázmáneum is kapcsolatban állt a Voigt-féle 
egyetemi nyomdával. Erre utal, hogy a vizsgált évből, 1681-ből további 
magyar vonatkozású munkákat is ismerünk, ilyen például a pázmánita 
Jeszenszky Ferenc, másodéves teológushallgató munkája, ami ugyancsak 
1681-ben és Voigtnál jelent meg. Noha forrásokkal mindez egyelőre nem 
adatolható, föltehetjük, hogy a ház a nyomdával történő kapcsolattartás 
során értesült a pálosok megrendelésében nyomtatott kommentárról 
és elég hasznosnak ítélte ahhoz, hogy saját növendékei számára a házi 
könyvtárba is beszerezzen egyet.69 A Pázmáneumban őrzött kötet 

64 Prágai rézmetsző a XVII. század végéről. Künstlerlexikon 1839. 452.
65 Augsburgi származású, Bécsben működő, XVII–XVIII. század fordulóján élt met-
sző, az ő műve az Esterházy Pál által megrendelt Esterházy-családfa. Galavics 2000. 
389. 
66 Az ő munkája a Bécs 1683-as ostromáról készült metszet.
67 Minden bizonnyal legismertebb magyar vonatkozású munkája a Titkos értelmö 

róza... (RMK I. 1518).
68 A temetési beszéd, a Zrínyiek és a pálosok (valamint jezsuiták) kapcsolatához lásd: 
Borián 2004. (itt különösen Borián 2004. 30–31.)
69 Jeszenszky munkája: RMK III/2. 197. (3093. sz.)
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hiánytalan, teljes példány.70 Az 1681-es jegyzékben Coelius munkájáról 
mindössze ennyi áll:71

Authorum Nomina, et 

Librorum Tituli

Impressionis

C Locus. Annus. Forma. Compactura

Coelii Gregorii, 
Commentariain Cantica.

Viennae. 1681. Fol. M.A.2

A korabeli nyomdai gyakorlatnak megfelelően minden bizonnyal csak a 
mű belívét, a füzeteket nyomtatták ki és bocsátották a vásárló Pázmáneum 
rendelkezésére, elképzelhető azonban, hogy kérésre a nyomda elintézte a 
köttetést is. (Ennek némileg ellentmondhat az, hogy a Pázmáneumnak 
a Coelius-munkával egykorú, ám másutt kinyomtatott kötetei is ugyan-
ilyen pergamenkötést kaptak.) 

Első oldalon találjuk a mű rövid címét és szerzőjét, majd a címolda-
lon a teljes címszöveg: Commentaria in Cantica Canticorum Salomonis, 

auctore R. P. F. Gregorio Coelio Pannonio Ordinis Sancti Pauli Primi 

Eremitae, olim monasterii ad S. Stephanum in Monte Caelio de Urbe Priore. 

Opus posthumum. Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Universitatis 

Typographi. M. DC. LXXXI. Az első ív tartalmazza a kötet megrendelői 
részéről Szelepcsényi György érsekhez címzett ajánlást. A második íven 
szerepel Mallechich Gáspár nagyszombati teológiaprofesszor72 és Bolla 
Ágoston pálos teológus jóváhagyása, Benkovich Ágoston generális perjel 
engedélye, valamint a két „imprimatur” bejegyzés Franciscus Menegatti 
jezsuita dékántól és Wolfgang Plöckner rektortól. Ezek után kap helyet 
az olvasóhoz írt előszó, a szerző bevezetője, valamint az idézett szerzők 
jegyzéke. Coelius 71 szerzőre hivatkozik, köztük antik auktorokra, 

70 Leírása: a3 b4[  ]2 A4–Z4, Aa4–Qq4 Rr2–Yy2, Zz. A kollacionálásba történő bevezetést 
köszönöm pázmáneumi kollégámnak, Martis Zsombornak, a jelen kötet leírásához 
nyújtott segítséget pedig Kovács Eszternek. Az RMK-ban leírt példány adatai: 2r. A–
Z+Aa–Zz = 306 l. Elöl: címlap, dedicatio, praefatio stb. 10, végül: 16 számozatlan levél. 
Colophon: Viennae Austriae, Apud Leopoldum Voigt, Universitatis Typographum. 
Anno Christi 1681. RMK/2. 197. (3092. sz.)
71 EK Kt., J 10/11. p. 78.
72 A rendnek ekkorra már 1653 óta volt háza Nagyszombatban, aminek főiskolává 
(szemináriummá) szervezése 1674-re, Kéry Jánosnak köszönhetően megtörtént. A 
studium generale tehát a posztumusz Coelius-kötet megjelenése idejére már hetedik 
éve működött. Kisbán 1938. 258.

habitus.indb   127habitus.indb   127 2016.04.05.   23:28:142016.04.05.   23:28:14



bojtos anita128

ókeresztény írókra, középkori teológusok és szentek, valamint kortársai 
munkáira.

A kötet első lapjai tartalmazzák egyúttal a legfontosabb adatokat a 
könyv pázmáneumi helyét illetően. Időrendben haladva a használat 
legkorábbi nyomát a már említett 1681-es könyvtári bejegyzés mutatja a 
címoldalon, amelynek pontos szövege:

„CollegiiPazman. subcura P. P. Soc. IESV

Tit: Scripturistae L. C. N. 3”

A második bejegyzés – ugyancsak a címoldalon – egy vöröstintás 
ovális bélyegző, vélhetően a XIX. század végéről, „F. Bibliotheca Coll. 

Pazmaniani” felirattal, valamint egy ezzel egyidős (?), ceruzával írt hely-
jelzet: „II 31ß”. A 2000-es évek elejéről származik a legújabb, már a digi-
tális katalógusnak megfelelő leírás, amely az állományban kapott négyje-
gyű sorszámot rendeli a példányhoz: „0659”.73 Az első possessorbejegyzés 
árulkodik tehát arról, hogy a Pázmáneum első ismert könyvjegyzékének 
idejében mely osztályba sorolták a munkát. A kötetben szereplő osztály 
(„Scripturistae”) azonban nem egyezik az egyidejű könyvkatalógusban 
elfoglalt helyével, utóbbiban ugyanis a „Controversistae” címszó alá 
került.74

A „Scripturistae” osztályhoz 68 mű tartozott, többségében kommentá-
rok– élükön Cornelius a Lapide munkáival –, nem világos tehát, hogy mi-
ért sorolták máshová a könyvet egyik és másik helyen, és hogy időrendben 
melyik besorolás előzte meg a másikat. Elképzelhető, hogy a könyvben 
található bejegyzés korábbi, mint az összeírás, ebben az esetben a kötet 
átvételekor és az állományba illesztésekor rögtön bekerült a possessor 
bejegyzés, akárcsak más, a könyvtár állományában ma is megtalálható, 
az 1681-es katalógus születése előtti évtizedekben beszerzett példányok 
esetében. A könyvtárért felelő növendék vagy tanár (utóbbi esetében 
ekkoriban már minden bizonnyal Danéczy György) a kötet címe és te-
matikája alapján habozás nélkül sorolhatta a szentírástudományok közé, 
és vélhetőleg ezzel egy időben, a possessor bejegyzés fekete tintájával a 
könyvgerinc tetejére is fölkerült a szerző és rövid címe: „Gregori[i] Caelii 

Commentaria in Cantica”. A legfeljebb pár hónappal későbbi katalógus 

73 A számozás Csordás Eörs rektor munkája.
74 Fazekas [jegyzék 1681]. Az összehasonlításul használható római kollégiumi könyv-
jegyzék is „Scripturales” címszó alatt tartotta számon a kommentárokat. Száraz 
2015. XII.
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összeírása során könnyen lehet, hogy Medlen Pál nem vette le a könyvet 
a polcról, hogy kinyissa, hiszen a gerincen láthatta a szerzőt és a mű cí-
mét is, utóbbit ráadásul ugyanott csonkolta, mint a gerincre író kéz. (A 
gerincről történő másolásnak ellentmond, hogy míg az előbbin „Caelius” 
névalak szerepel, a jegyzékbe már „Coelius” formában került.)75

A kötés – a Pázmáneum könyvtárában megmaradt XVII. századi 
nyomtatványok szinte mindegyikéhez hasonlóan – pergamenkötés, 
amelynek első és hátsó tábláját két szalag fogta össze.76

A kötet elterjedtségéről egyelőre elég szerény adatsor áll rendelkezésre. 
Bitskey István Androvics Miklós egri kanonok 224 kötetes könyvtárának 
1777-es könyvjegyzékében talált rá,77 Vásárhelyi Judit pedig egyéb pálos 
művek mellett a győri Székesegyházi Könyvtár possessorait vizsgálva 
ismerteti a kommentár egy példányát. (Ugyanitt található Pesti Gáspár, 
1522-től az erdélyi pálosok vikáriusának több possessor bejegyzése is 
Szent Jeromos Bázelben megjelent munkáiban.) Ezen győri Énekek 
éneke-kommentár egykori tulajdonosa Dusich Mátyás győri kanonok, 
mosoni és soproni főesperes volt, aki 1688 és 1699 között viselte káptalani 
tisztségét.78Dusich személye kapcsolatba hozható Pázmáneum könyvtá-
rával, hiszen mint a győri egyházmegye nyugat-dunántúli horvát kato-
likusságából származó növendék („croata Czillintallensis”) Püsky János 
alumnusaként 1655-től pázmánita növendék volt (1660-ig, szentelését 
azonban Püsky már nem érte meg).79

75 Adatok híján esetleg óvatosan megkockáztatható az ellentmondás feloldásaként egy 
olyan magyarázat is, miszerint a kötet egyik használója egyszerűen csak „rossz hely-
re” tette vissza olvasás után, így Medlen Pál a kontroverz munkák között találta meg. 
Ebben az esetben talán az is föltehető, hogy a kötet olvasója ismerte Coelius korábban 
kiadott munkáját, esetleg Simontornyai Gergellyel folytatott levelezését is (vagy azokat 
a munkáit, amelyek az 1681-es kiadás előszava szerint a háborús időkben elvesztek, de 
esetleg a kontroverz teológia irodalmát gyarapították), és mindezek alapján a szerzőt 
inkább tartotta a hitvitázó irodalom körébe tartozónak, mint kommentátornak. A 
feltételezés tisztázására egyelőre a rendelkezésre álló forrásanyag alapján nincs mód.
76 A szalagokat a közelmúltbeli restaurálás során sikerült pótolni. A kötet szakszerű 
helyreállítása Csuzi Enikő restaurátor munkája.
77 Bitskey 1974. 327.
78 Bedy 1938, 448. alapján idézi Vásárhelyi 1980. 247.
79 A győri egyházmegye papjainak 43%-a volt horvát 1640 és 1714 között. Fazekas 
1993. 105.
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A nagyszombati jezsuita kollégium 1690-es katalógusának80 Énekek 
éneke-kommentár példányát ma az Egyetemi Könyvtárban találjuk,81 
továbbá Erdődy Gábor Antal egri püspök könyvjegyzékében is szerepel 
egy példány.82 Erdődy Pozsonyban, Nagyszombatban, majd Rómában 
tanult, egyelőre nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy miként juthatott 
a könyvhöz;83 esetleg – ahogyan arra Fazekas István is rámutatott – a 
Pázmáneum könyvtárának a rövid életű egri szeminárium könyvtárával 
való kapcsolata és az állomány részleges átfedése84 lehet a magyarázat a 
könyv birtoklására.

Csak az összehasonlítás végett érdemes egy pillantást vetni más 
Coelius-munkák elterjedtségére. Az Apokalipszis-kommentár (nem tud-
ni melyik kiadásának) egy példányával rendelkezett az eperjesi minorita 
könyvtár is az 1750-es katalógus szerint.85 A minorita könyvtár érde-
kessége, hogy nem csupán Coelius munkáját, hanem más pálos vonat-
kozású nyomtatványokat is őrzött, többek között a Csepellényi György 
pálos vértanúról szóló Ovis inmedio Luporum című művet, vagy Csúzy 
Zsigmond Kosárba rakott aprolékos morzsalék című prédikációskötetét.86 
Az Apokalipszis-kommentár szerepel továbbá a jezsuita rend 1710-es 
listáján a nagyszombati jezsuita nyomda terméklistájának nyomtatott 
katalógusában,87valamint szintén az Apokalipszis-kommentár 1547. évi 
velencei kiadását bírta Mossóczi Zakariás.88

Végezetül érdemes egy kitekintést tenni. Noha eddig számos munka 
foglalkozott könyvészettel, és a pálos rend irodalmi termelékenységével 
is, mindeddig nem került sor a rend és a régi nyomtatványok, nyomda-
helyek, kiadói tevékenység és mecenatúra átfogó kapcsolatának elemzé-
sére.89 Ahogyan V. Ecsedy Judit rávilágít, a XVII. századra vonatkozóan 

80 Farkas 1997. 191.
81 EK Régi Nyomtatványok Tára RMK III. 504: 1. Possessorbejegyzése egyidős a kata-
lógussal: „Collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu. Catalogo suscriptus Anno 1690.”
82 Czeglédi–Kruppa–Monok 2010. 4.
83 MKL Erdődy
84 Fazekas 2002. 103.
85 Zvara 2008. 119.
86 Zvara 2008. 119.
87 Bajáki et al. 2009. 182. és 194.
88 Iványi 1983. 455.
89 Knapp Éva a máriavölgyi könyvtár elemzése során számos összefüggést felszínre 
hozott, akárcsak Emődi András a partiumi pálos könyveket illetően. Knapp 1992., 
Emődi 2007.
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a bécsi és magyarországi nyomdák közötti kapcsolat (a nyilvánvaló 
összefüggések és magyar vonatkozások ismerete ellenére is) mindeddig 
feltáratlan.90 Leopold Voigt mellett Matthaeus Cosmerovius nyomdájából 
is bőséggel kerültek kiadványok utóbb magyar kezekbe (többek között 
a Pázmáneumba is), kiadói tevékenysége sok szállal kötődik a magyar 
könyvtörténethez.91

Joggal merülhet föl a kérdés, hogy volt-e közvetlen kapcsolat a 
pázmánita alumnusok és a pálos rend kisszámú bécsi tanulója között, 
vagy csupán a szálak alkalmi összefonódásának tekinthető a Coelius-
munka és fentebb ismertetett kontextusa a Pázmáneumban és – elnagyolt 
áttekintéssel – a magyar kultúrtörténetben; jelenlegi ismereteink alapján 
azonban e kérdés megválaszolására egyelőre nem vállalkozhatunk.

Noha a Pázmáneumnak a pálos renddel afentin túli és kiváltképp 
közvetlenebb kapcsolatáról sem rendelkezünk e sorok írásakor további 
adatokkal, egy apróságra még fölhívnánk az olvasó fi gyelmét a bevezető 
sorokban előre vetítettek szerint. Figyelemre méltó, és a történész szeme 
elől nem maradhat rejtve az az összefonódás, ami jelképszerűen sűríti 
magába a XVII. századi rekatolizációs törekvéseket ‒ legyen szó egy-
házmegyei-papnevelési vagy szerzetesrendi megnyilvánulásokról ‒ és a 
XX. századi magyar katolicizmus áldozatvállalását. Az élete utolsó éveit 
Bécsben, a Pázmáneumban töltő Mindszenty József bíboros hercegprímás 
tituláris temploma ugyanis 1945-ben, amikor a bécsi szemináriumalapító 
– és nemzeti toposzunk szerint a pálosokat Magyarország sorsával 
összefonó92 – Pázmány Péter kései utódjaként az esztergomi érseki 
székbe ülhetett, 400 év elmúltával GregoriusCoelius Pannonius egykori 
működésének helyszíne, a római Santo Stefano Rotondo lett.93 Mind-

90 V. Ecsedy 2005. 25.
91 V. Ecsedy 2005. 32–37.
92 „Et tu Hungaria, mi dulcis Patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem descrescis” 
(A Pázmánynak tulajdonított kijelentés egyelőre sajnos forráshivatkozás nélkül él a 
történeti irodalomban.). Knapp 2007. 710.
93Balogh 2015. 1303. „A hercegprímás életében szép számmal mutatkoztak olyan 

véletlennek tűnő és mégsem véletlen egybecsengések, amelyek sajátos hangsúlyt kaptak. 

Ilyennek tartom a Szent István vértanúhoz kötődő tényeket. 1945-ben Pápán, Szent 

István protomártír templomában tudta meg érseki kinevezését, a római Santo Stefano 

Rotondo lett a tituláris temploma, ellenfelei szinte befogták a fülüket, amikor beszédét 

hallották, nem tudták elviselni, mint annakidején Jeruzsálemben Szent István diakó-

nusét, és talán az sem véletlen, hogy éppen december 26-án, Karácsony másnapján 

hurcolták el Esztergomból, amikor az Egyház Szent István vértanú ünnepét üli.” Beer 
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szenty ezzel nem csupán a fentiekben röviden bemutatott kapcsolódáso-
kat testesíti meg, hanem alakja egyúttal szimbolikusan tovább mutat egy 
eljövendő 400 éves jubileum felé is, amely a magyar katolikus megújulás 
egyik remekművét, a Pázmáneum alapítását ünnepelheti.

2001. 331.

132 bojtos anita
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An episode from the history of Hungarian-related 

book publishing in the XVII century

Th e Song of Songs commentary of Gregorius 

Coelius Pannonius, 1681

Th e library of the greatest Hungarian priest educating institute in the 
XVII century, the Pazmaneum in Wien (founded in 1623), keeps a copy 
Gregorius Coelius Pannonius’s commentary to the biblical Song of Songs 
(Wien, 1681). Th e owner entry of the Pazmaneum’s library is from the 
year of the publication of the tome, and the fi rst catalogue of the library 
has the same age. Gregorius Coelius Pannonius was the prior of the 
cloister of the Pauline Order in Rome. We know little about his life, his 
birthdate is unknown (he died in 1552), we have information from the 
period when he was the prior in Rome. Th ough the connections between 
the Pauline Order, the Pazmaneum of Bécs and the Hungarian-related 
book publishing have not been yet revealed, through the tome and the 
date there is an opportunity to interpret the above.
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Nagy János 

Politikai viszonyok és országgyűlési 

követküldési gyakorlat Északkelet-

Magyarországon a XVIII. század közepén 

(Adalékok az 1751. évi diéta vármegyei 

követeinek kapcsolatrendszeréhez)1

Az északkelet-magyarországi, vagyis a tiszai (tiszántúli és 
tiszáninenni) vármegyék ellenzéki szerepe a kora újkor százada-
ival kapcsolatban a magyar történetírásban gyakran ismétlődő 

szakirodalmi toposz.2 A XVII-XVIII. századi országgyűlések történeté-
ben is aktív szerepet játszottak az ebből a régióból származó, főképpen 
protestáns vallású vármegyei követek, ám e vármegyék nemességének 
politikai és társadalmi viszonyairól már jóval kevesebb ismeretanyag 
áll rendelkezésre a térség története iránt érdeklődő olvasó számára. Az 
1 A felső-magyarországi, a Tiszán inneni kerület elnevezést tartom a leginkább 
rokonértelműnek a címben használt Északkelet-Magyarország fogalommal. Magyar-
ország kerületi beosztása a XVIII. század folyamán gyakran változott, én a térségben 
található tizenhárom vármegyét értem ez alatt: Abaúj, Bereg, Borsod, Gömör, Heves, 
Sáros, Szabolcs, Szatmár, Szepes, Torna, Ugocsa, Ung, Zemplén. A kerületi beosztás 
változásairól: Szijártó 2005. 479–483. 
2 A XVII. század eleji Habsburg-ellenes, korábban ún. rendi-függetlenséginek neve-
zett küzdelmekben játszott szerepükre: Nagy 1985. 3547. A XVII. századi országgyű-
lési követküldési gyakorlatra, a meghívottak listáinak közlésével: Guszarova 1999. 
322.; Guszarova 2005. 93–148. A felső-magyarországi vármegyei birtokos nemesség 
XVII. század közepi országos politikai szerepére: Horváth 2011. 313–325. A tiszai 
protestáns vármegyék követeinek XVIII. századi ellenzéki szerepére: Szijártó 2005. 
181–184. Az 1751. évi diétán résztvevő vármegyei követek csoportjára: Nagy 2015. 
75–102. A régió nemesi társadalmának jellegzetes vonásaira, különösen az észak-
keleti vármegyékben az arisztokrata és birtokos nemesi családok között továbbélő 
familiárisi-kliensi kapcsolatokra: H. Balázs 1987. 130. 
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utóbbi években a „politika társadalomtörténete” és a regionális hatalom-
gyakorlás mikrostruktúrái iránt mutatkozott meg érdeklődés, amely ár-
nyalta e vármegyék XVIII. századi történetére vonatkozó ismereteinket 
is. Szijártó István a XVIII. századi országgyűlési szereplők felekezeti ho-
vatartozásával kapcsolatban tett számos, a téma szempontjából is értékes 
megállapítást.3 Pál Judit Zanathy József példáján a Károlyi-uradalomban 
működő patrónus-kliens viszonyrendszert és Szatmárnémeti szabad 
királyi városi rangra emelése körüli országgyűlési konfl iktust vizsgálta.4 
Legújabban Vári András, Pál Judit és Stefan Brakensiek úttörő mono-
gráfi ájában elemezte Szatmár vármegye példáján a Károlyi-család négy 
nemzedékének itteni hatalomgyakorlási technikáit és tárta fel az őket 
szolgáló kliensi hálózat működését.5 

 Tanulmányom első részében megkísérlem bemutatni, hogy az 1751. 
évi országgyűlés idején, tágabban értelmezve a XVIII. század középén 
az adott vármegyékben hogyan alakultak a hatalmi viszonyok, milyen 
volt a diétára kiküldött követek viszonya az aktuális főispánhoz. Szakí-
tópontnak bizonyult az adó- és a felekezeti kérdés, amely szembeállította 
a népes protestáns nemességű vármegyék tisztviselőgárdáját a katolikus 
főispánokkal: részletesebben néhány 1751 táján felmerült esettel fogok 
foglalkozni. A feldolgozás során törekedtem arra, hogy feltárjam az egyes 
követek kapcsolatrendszerét, amely az egyes életpályák átfogó ismerete 
nélkül nem lehetséges. Így jutottam el egy-egy – levéltári forrásokkal jól 
dokumentálható – követi pályaív megrajzolásáig. Főhőseim nem kiemel-
kedő országgyűlési szónokok, ellenzéki vagy kormánypárti hangadók, 
hanem az alsótábla „néma többségé”-ből egy-egy felszólalással kitűnő, 
vagy a diétán kívüli tevékenységük okán az országos közvéleményben 
is ismert követek. Dolgozatom második felében két, a nagybirtok-igaz-
gatásból a patrónus-kliens kapcsolatrendszer segítségével a vármegyei 
igazgatásba, majd a központi kormányszervekbe és az országos politi-
kába felküzdő személy életpályáját tárgyalom: Szuhányi Márton, szat-
mári és Tiszta Pál abaúji követét. Arra keresem a választ, hogy a kutatás 
látókörébe került személyek pályafutásában illetve felemelkedésében 
milyen szerepet játszott egy-egy befolyásos főnemesi patrónus segítsége, 
továbbá, hogy a kliensek az élet mely területein tevékenykedtek uruk 

3 Szijártó 2009. 
4 Pál 2006. 203–225., Pál 2007. 1407–1454. 
5 Vári–Pál–Brakensiek 2014.
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szolgálatában. Érdemes felvetni annak lehetőségét is, hogy a függő vi-
szonyból kiléphetett-e, illetve érdekében állt-e szabadulnia ettől a főúri 
kliensnek, ha lehetőségei vagy a szükség úgy hozták.6 Míg Szuhányi 
Mártonról kiterjedt levelezése, addig Tiszta Pálról egy tekervényes per 
kapcsán felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv vall és szolgáltat lehetőséget 
arra, hogy bepillanthassunk az országgyűlési politika színfalai mögé. 
A követküldéshez kapcsolódó részadatok nagyrészt Szabolcs, Szatmár 
és Ugocsa vármegye követeihez kapcsolódnak. Forrásanyagomat a 
régió nagybirtokos és köznemesi családjainak (Csáky, Károlyi, Perényi, 
Szuhányi) levéltári anyagai alkotják elsősorban: főként missilisek, tanú-
kihallgatási jegyzőkönyvek, továbbá az országgyűlési naplók.7 

Az 1751. évi országgyűlésen az uralkodó és a rendek közti konfl iktus 
fi nanciális téren csúcsosodott ki, így az adóemelés és a kereskedelemügyi 
sérelmek kérdésében. Az uralkodó 1,2 milliós adóemelést kért, amelyből 
a rendek végül – heves viták után csak 700.000 Ft-t szavaztak meg.8 Az 
Országgyűlési Könyvtár az adóvitákról legrészletesebben tudósító napló-
ja szerint továbbra is a tiszai vármegyék jelentették az ellenzék magját. Ez 
abban nyilvánult meg, hogy a királyi adóemelési javaslatok során mindig 
a tiszai vármegyék voltak azok, amelyek testületileg a legtovább, szinte 
végsőkig ragaszkodtak az alacsonyabb adóösszeghez. A június 22-i adó-
vitában például Okolicsányi János alacsonyabb adóösszeget követelő fel-
szólalását a kormánypárttal szemben az összes tiszántúli vármegye –He-
ves és Békés kivételével– támogatta.9 A naplók általában csak sommásan 

6 A patrónus-kliensi kapcsolatrendszer kora újkori működésének elméletére: Droste 
2003. 555–590.; Hengerer 2005. 45–78. Magyar recepciójára: Pál 2007. 1407.; 1454.; 
Vári–Pál–Brakensiek 2014.; Khavanova 2008. főként 1256–1257.; Khavanova 
2015. 516. A magyar nemesi társadalmat behálózó familiárisi-szervitori viszony XVII. 
századi működésére és ennek XVIII. századi felbomlására, illetve átalakulására, to-
vábbá regionális jellegzetességeire: H. Balázs 1987. 130.; Vörös 1989. 685–687.; Tóth 
1997. 149–159.; Kovács 1996. 61–62.; Dominkovits 2002. 273–303.; Szijártó 2006. 
138–141.
7 A Csáky család bécsi levéltárában folytatott kutatásaimat a Magyar Ösztöndíj Bizott-
ság két hónapos Collegium Hungaricum ösztöndíja tette lehetővé.
8 A diétáról, különösen annak adóügyi vitájáról szóló szakirodalom a teljesség igénye 
nélkül: Horváth 1873. 300–308.; Szijártó 2005. 246–248.; Bérenger–Kecskeméti 
2008. 170–173. 
9 OGYK, Gyurikovits-gyűjtemény 700.470. 59. Míg ekkor a rendi ellenzék a 300.000 
forintos hadiadó-emeléshez ragaszkodott, addig a kormánypárt exponensei az 
5-600.000 forint megajánlását sürgették: Arneth 1870. 197–198. 
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összegzik kerületenként az adott terület vármegyéi által képviselt több-
ségi véleményt, ám még ezek is beszédes megjegyzések, amelyek alapján 
látszik, hogy a tiszai (mikor tiszántúli vagy tiszáninneni) vármegyék 
követei voltak általában a legrenitensebbek. Az adóteher valószínűleg 
ebben a régióban volt ténylegesen a legelviselhetetlenebb ebben az idő-
ben, ahogy Nádasdy kancellár 1750 körül, valószínűleg még a diéta előtt 
készült előterjesztése is mutatja. Ebben a teherviselő képességükön felül 
adózó vármegyék számára adó-, vagyis portaszám-csökkentést javasolt: 
a tíz felsorolt megyéből hét északkelet-magyarországi volt. A listában ott 
van a túladóztatott megyék között Zemplén, Máramaros, Sáros, Szatmár, 
Bereg, Ung, Ugocsa.10 A történeti gyökerű ellenzékiség megértéséhez 
azonban ismernünk kell a régió sajátos társadalmi-politikai viszonyait. 

A vizsgált terület nagyszámú protestáns, döntően református felekeze-
tű köznemessége jelentős szerepet kapott a XVII. századi erdélyi fejedel-
mek (így Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György) Habsburgok 
által uralt Magyar Királysága, másként Királyi Magyarország ellen 
indított hadjárataiban. A régebbi szakirodalom által rendi-függetlenség 
küzdelmeknek nevezett harcokban e vármegyék szilárd bázisát alkották 
az erdélyi fejedelmek hatalmi törekvéseinek. Az itteni protestáns rendek 
(köznemesség és városi polgárság) sikeresen használták fel e hadjáratokat 
arra, hogy a Habsburg uralkodók rendi kiváltságaikat és szabadságjoga-
ikat, továbbá szabad vallásgyakorlatukat megerősítsék, sőt kiterjesszék.11 
A Rákóczi-szabadságharcot követően az addig három hatalom közötti 
hatalmi vákuumban szabadabb mozgástérrel rendelkező nemesi réteg 
életlehetőségei beszűkültek. Egyházát az államhatalom által is támoga-
tott ellenreformáció templom- és iskolafoglalásai gyengítették, felekezeti 
sérelmeit az 1715. évi 31. törvénycikk értelmében az országgyűlés nem 
tárgyalhatta, közéleti szereplését a protestánsok hivatalvállalását megne-
hezítő Carolina Resolutio (1731., majd 1734.) korlátozta.12 A korszakban 
gyakran menesztettek az evangélikusok és a reformátusok legjelentősebb 
világi patrónusaikból álló közös küldöttséget az uralkodóhoz egyházaik 

10 Valószínűleg Nádasdy Lipót kancellár 1750 körüli adóüggyel kapcsolatos tervezete: 
ÖStA, HHStA Ungarische Akten, Misellanea. Fasc. 419.
11 Nagy 1985. 35–47. Újabban Pálff y Géza cáfolja azt a tézist, hogy az erdélyi fejedel-
mek célja az országegyesítés lett volna, továbbá felveti, hogy a felső-magyarországi 
régió rendiségén belül ugyanúgy jelen voltak a katolikus, Habsburg-párti elemek is: 
Pálffy 2015. 51–66. A Bocskai –felkelés kapcsán említi: Pálffy 2009. 24., 67.
12 Tóth 1996. 151.; Mályusz 2006. 67–68.
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sérelmeinek orvoslása végett. A sérelmi listákban – mint az 1741. évi 
pozsonyi diéta alatt kiadottban – is előfordul, hogy nemcsak a hivatal-
viselésben, hanem az országgyűlési követválasztás során is szenvedtek 
el diszkriminációt a protestánsok.13 Annak ellenére, hogy a fennálló 
törvények tiltották a vallásügy országgyűlési tárgyalását, néhány megye 
instrukciójába mégis bekerültek ezzel kapcsolatos iránymutatások, ám 
ezek is általában véve – a katolikus félnek kedvezve  a status quo fenntar-
tására intették a vármegyék követeit.14 

Ahol vita keletkezett a követküldés körül, ott is általában felekezeti 
köntösbe bújtatott hatalmi-személyes konfl iktust lehet sejtenünk, mint 
például Szabolcs megye 1751-es követküldésekor. A szakirodalom szerint 
Szabolcs vármegye XVIII. század közepén hivatalban lévő főispánjai 
például alkalmilag megjelentek ugyan megyéjükben, de nem avatkoztak 
be a tisztújításokba, illetve a megyei adminisztráció menetébe sem.15 Ám 
az 1751. évi országgyűlés kapcsán végzett levéltári kutatás viszont azt 
mutatja, hogy Barkóczy Imre szabolcsi főispánt (Barkóczy Ferenc egri 
püspök öccsét) olyannyira foglalkoztatták a megyei közélet kérdései, 
hogy Vay Ábrahám követté választását megakadályozta, és utasította a 
közgyűlést Vay helyett egy másik, katolikus vallású követ kiküldésére.16 
Vay Ábrahám a tiszántúli református nemesség vezéralakja és a tiszántúli 
egyházkerület főgondnoka volt: személye Bécsben is ismert volt, mivel 
számos protestáns delegációt vezetett a császárvárosba a felekezeti sé-
relmeik orvoslása végett.17 Végül szolnoki Jármy Ferenc alispán mellé a 

13 RL A/ 1.a 2. kötet. Dunamelléki Református Egyházkerület iratai. Egyházkerületi 
jegyzőkönyvek (1731–1760) 172. 
14 Jó példa erre Somogy és Győr vármegye követutasítása: Melhárd 1906. 29–30.; 
MNL GYMSL GyL IV.A. 1. c. Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési 
iratok. 1751. év. No. 73. Intructio et alii acta particularia Diaeta anni 1751. (Győr, 1751. 
március 30.)
15 Ez igaz gróf Zichy Miklós (1726–1747), Barkóczy Imre (1748–1759) és részben még 
Barkóczy János főispánságára (1759–1782) is: Balogh 2000. 223. 
16 MNL SZSZBML IV. 1. A. Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Szabolcs 
vármegye közgyűlési jegyzőkönyve. 21. kötet. (1748-1756) 188. folio. 1751. március 
15-i bejegyzés.
17 Vay Ábrahám (1697–1762): 1735 és 1761 között a tiszáninneni református egyházke-
rület fögondnoka volt, korábban a borsodi református traktus gondnoka. A későbbi 
jeles politikus és mérnök, Vay Miklós báró édesapja volt. Protestáns létére 1751-ben 
királyi tanácsosi címet kapott. Életére és egyházpolitikai működésére: Dienes 1998. 
50–58., 70–75. 
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katolikus szunyoghi Szunyogh István főkomisszáriust választották meg 
helyette. Feltehetően a személyes ellenszenv mellett felekezeti ellentét is 
állhatott a főispáni intézkedések hátterében, ami a következő év tavaszán 
az alispánválasztáskor is megmutatkozott.18 

Ugocsa vármegyében a főispán, Perényi Károly báró és a vármegyei 
tisztikar tagjai között robbant ki egy hosszú ideje lappangó hivatali el-
lentét az országgyűlési követküldés kapcsán. 1749 folyamán a vármegye 
református köznemesi tisztviselői feliratot intéztek a Helytartótanácshoz 
a főispán önkényessége és törvényellenes hivatali működése miatt.19 Az 
ügy részleteit az 1750 végén kiküldött helytartótanácsi vizsgálóbizottság 
működése nyomán 1751 nyarán keletkezett tanúvallatási jegyzőkönyvből 
ismerhetjük meg részletesebben.20 A vármegyén belül megindult szervez-
kedés célja néhány ugocsai  döntően református lakosságú  kisnemesi 
faluban (Péterfalva, Tivadar, Forgolány) az adómentességüket megsértő 
nemesi vármegyei apparátus önkényével szemben nádori adománylevél 
(nova donatio palatinali) kiadatása volt.21 Ezeken a településeken meg-
tagadták a szolgabírói parancsok végrehajtását is. A mozgalom élére állt 
két jómódú, Ugocsa és Szatmár megyében birtokos református nemes, 
Ráthonyi Zsigmond táblabíró és Sőtér József, a vármegye leváltott korábbi 
alispánja, akik a főispán pozícióinak gyengítését is célul tűzték ki.22 1751 
tavaszán – az országgyűlési követek kiküldésekor  újabb összeesküvés 

18 Vay Ábrahám Prónay Gáborhoz írott, 1752. május 7-én datált levelében hangot adott 
annak a feltételezésének, hogy a Jármy Ferenc alispán halálával megüresedett alispáni 
poszt betöltetését a főispán gyanús módon vallási okból halogatta. A nagy lélekszámú, 
döntően református nemesség által lakott megyében összehívta ugyan a közgyűlést, 
de a levélíró szerint a tisztújítást ennek végére halasztotta el, mire a megjelent várme-
gyei rendek  egy jó része – megunva a hosszas ülésezést  hamar hazatért otthonába, 
így a főispán könnyebben tudta saját akaratát a gyűlésen érvényesíteni. A levelet közli: 
Prónay–Stomp 1905. 469471. 
19 MNL OL P 1969. Perényi család levéltára. Missilisek. 2549. tétel. No. 42. Szuhányi 
Márton levele báró Perényi Károlynak. Pozsony, 1749. augusztus 28. és uo.. No. 43. 
Pozsony, 1750. december 16. 
20 MNL OL P 1968. Perényi család levéltára. 1. tétel. Ugocsa megyére vonatkozó iratok 
(1676–1825) 188–196.ff . Fancsika, 1751. június 29. Ugocsa vármegye által felvett tanú-
vallatási jegyzőkönyv.
21 Az ugocsai nemesi falvakban a XVIII. századi nemesi összeírások tanúága szerint 
egyre inkább csökkent a nemesek aránya: Szirmay 1805. 124–125.; Szabó 1994. 
84–85.
22 Az összeesküvők Sőtér József tiszaújlaki és Ráthonyi Zsigmond halmi házánál tar-
tottak összejöveteleket. 
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indult, a pártütők azt terjesztették, hogy a követeket, a főispán bizalma-
sait (Hagara Pál helyettes alispánt és Komjáthy Zsigmond jegyzőt) nem 
a vármegyegyűlés választotta „pleno numero”, hanem Perényi főispán 
egyszerűen a vármegyegyűlés tudta nélkül nevezte őket ki, továbbá, hogy 
nem őshonos ugocsai birtokos családok sarjai és csak zálogbirtokokkal 
rendelkeznek.23 Hagara Pál helyettes alispán paraszti-jobbágy szárma-
zásra is utaltak a vallomástevők.24 Céljuk a követek visszahívása és saját 
maguk megválasztatása lett volna, amelyet összekapcsoltak a kisnemesi 
érdekek védelmével: ezekben a falvakban már ekkor gyűjtést szerveztek 
a két úr pozsonyi útiköltségeinek fedezésére.25  Azt sem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni, hogy három nemesi faluban, Péterfalván, Nevetlenfaluban 
és Forgolányban Hagara Pál is jobbágytelkeket bírt, ami miatt a jogaira 
féltékeny itt élő kurialista nemesi közösség bizalmatlanul tekinthetett a 
helyettes alispánra.26 A megyei szintű mozgalmat – a tanúvallatási jegy-
zőkönyvek ezt külön kiemelik a környékbeli református prédikátorok is 
aktívan támogatták. A szervezkedő követek ennek visszahívását már nem 
érték el: konfl iktusnak ezt a részét sikerült a megyén belül lecsillapítani.27

A követküldéskor fellobbanó felekezeti ellentétek kapcsolódtak álta-
lában véve a vármegyei tisztségek betöltése körüli rivalizálásba, amelyet 

23 Ugocsa vármegye XVIII. századi követeit és alispánjainak névsorát közli: Szirmay 
1805. 55–57., 61. Hagara Pál bizalmas, kliensinek minősíthető viszonyát mutatja a Pe-
rényiekhez a főispánnéhez címzett levele, amelyben „jó kegyes patrónám”-nak címzi 
az asszonyt. A tudósításból kiderül, hogy éppen az országgyűlés idején Perényi Károly 
főispánt és Perényi Zsigmondot kísérte el Bécsbe és segítette a Csáky család elleni pe-
rükben a Magyar Kancelláriánál, hogy az eljáráshoz jogbiztosító iratokat szerezzenek. 
Erre: MNL OL P 1969- A báró Perényi család levéltára. 872. tétel. No. 6. Pozsony, 1751. 
június 19. (74–75.ff .)
24 Hagara Pál, korábbi adószedő 1743-tól volt Ugocsa vármegye aljegyzője, majd 
1746-tól főjegyzője, 1750-től helyettes-, 1756-tól rendes alispánja. 1760-ban királyi 
tanácsossá nevezte ki a királynő. 1764-ben a korábbiakban az örökösödési háborúk 
költségeire a kincstárnak juttatott önkéntes adományainak ellentételezésére – hűsége 
jutalmául Mária Terézia a Szatmár megyei Magosliget falut és a magosligethi nemesi 
előnevet adományozta Hagara Pálnak. Személyére: Szirmay 1805. 55–57., 61.
25 MNL OL P 1968. Perényi család levéltára. 1. tétel. Ugocsa megyére vonatkozó iratok 
(1676–1825) 188–196.ff . Fancsika, 1751. június 29. Ugocsa vármegye által felvett tanú-
vallatási jegyzőkönyv.
26 Szirmay 1805. 129. és Fónagy 2013. II. 987. 
27 MNL OL P 1968. Perényi család levéltára. 1. tétel. Ugocsa megyére vonatkozó iratok 
(1676–1825) 188–196.ff . Fancsika, 1751. június 29. Ugocsa vármegye által felvett tanú-
vallatási jegyzőkönyv. 
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a felsőbb hatóságok igyekeztek a katolikusok javára billenteni. Így volt 
például ez a királyi biztosként kiküldött Nádasdy Boldizsár (a kancellár 
öccse) jelenlétében levezényelt 1750. évi Zólyom vármegyei tisztújításkor. 
Ekkor az „akatolikusok machinációi” miatt a vármegyegyűlés leváltotta 
Palics Mártont, a korábbi katolikus jegyzőt, mire Nádasdy Lipót kancel-
lár utasította öccsét, hogy jelöljön egy alkalmasabb katolikus nemest a 
leváltott helyére, megakadályozandó a protestáns jelölést.28 A következő 
évi diétán azonban jegyzői minőségében ismételten Palics Márton kép-
viselte a vármegyét. Mindez feltehetőleg annak volt köszönhető, hogy 
a vármegye legtekintélyesebb földesuraként számon tartott Balassa Pál 
gróf határozottan kiállt írnoka, Palics Márton megválasztása mellett és 
ajánlotta személyét a következő tisztújítás alkalmával a királyi biztos 
fi gyelmébe.29

Főúri nevelőből helytartótanácsos, Szuhányi Márton 

pályája

A köznemesség nagybirtokosokkal való viszonyát jelentősen megvál-
toztatta a végvárak felszámolása és a főúri magánhadseregek szélnek 
eresztése a XVII-XVIII. század fordulójától, amely a legkisebb vagyonú 
katonáskodó nemességet fosztotta meg megélhetésétől.30 A megyei és 
országos politikai hatalomgyakorlás mechanizmusaiban megnyilvánuló 
regionális különbségek feltárása még gyermekcipőben jár a XVIII. száza-
di magyar rendiségtörténet kutatásában. Közhelyszerű állítás a szakiro-
dalomban, hogy a köznemesség és a nagybirtokos mágnáscsaládok közti 
familiárisi rendszeren alapuló kapcsolatai a XVIII. században már meg-
lazultak: a köznemesség önállósodásának folyamata a Duna vonalától 
nyugatra jobban, míg attól keletre kevésbé ment végbe.31 A török kiűzését, 
majd a Rákóczi-szabadságharc lezárulását követően a köznemesség egy 
szűk, tanultabb rétege, főleg jogi és gazdasági ismereteinek köszönhetően 

28 MNL OL P 507 Nádasdy család levéltára. 22. doboz. 1. sorozat. Series B., VIII. tétel, 
No. 101. Nádasdy Lipót Flórián levele testvéréhez, Boldizsárhoz címzett levelei (94–95.
ff .) Bécs, 1750. június 2. 
29 MNL OL P 507 Nádasdy család levéltára. 22. doboz. 1. sorozat. Series B., VIII. tétel, 
No. 106. Vegyesek. Balassa Pál levele Nádasdy Boldizsárhoz. (9–10. ff .) Dátum nélkül.
30 Tóth 1996. 149–159.
31 H. Balázs 1987. 130
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jószágigazgatóként, titkárként, ágensként a mágnások szolgálatába állha-
tott.32 Hajdu Lajos a vármegyei apparátus összetételét vizsgálva jutott új 
eredményekre. Ezek szerint a kelet- és dél-magyarországi vármegyékben 
kicsi volt a tisztviselésre alkalmas nemesek száma, akiknek hiányát a 
vármegyén kívülről jött, sokszor vagyontalan, a nagybirtok-igazgatásból 
érkező emberekkel pótolták, akik a megyéknél jellemzően az írnoki, 
esküdti, jegyzői vagy hadbiztosi pozíciókba kerültek.33 A köznemesi 
családok ebben a régióban a nagybirtokos családokhoz való kötődésüket, 
vagyis „a familiárisi, kliensi kapcsolatokat középső szinten sem vethették 

le” annak érdekében, hogy hivatalhoz, jobb pozíciókhoz jussanak a vár-
megyében vagy a királyi közszolgálat területén.34 A nagy ívű hipotézisek 
mellett ezek állításait verifi káló vagy módosító, de megyei szintű esetta-
nulmány alig született. A dunántúli vármegyék közül például Somogy-
ban és Tolnában a vármegye vezetése a vármegyén kívül lakó, abszentista 
főnemességéből a jómódú birtokos köznemesség kezébe került át már az 
1730-as évektől. Ám a nagybirtok helyi képviseletét ellátó köznemesek 
(ügyészek, kisebb részben tiszttartók) felemelkedésében mindenhol nagy 
szerepet játszott az, hogy a latifundiumok adminisztrációjában annak 
erőforrásait saját céljaikra tudták fordítani.35 

Feltételezésem szerint a klientéla működésének vizsgálata talán köze-
lebb vihet a korabeli politikai viszonyrendszerek megértéséhez is, ezért 
a továbbiakban az 1751. évi országgyűlésen vármegyei követi megbízást 
vállalt főúri kliensnek a pályáját tekintem át ebből a szempontból.

A kliens-rendszer a patrónus és a kliens közötti aszimmetrikus köl-
csönösségen és a függőségen alapszik. A kliens szolgálatait a patrónus 
javakkal és szolgáltatásokkal viszonozta.36 A kliens irányában a patró-
nusnak különleges bizalmat kellett táplálnia ahhoz, hogy személyes 
jellegű, gazdasági- és politikai ügyeinek intézésével is megbízhatta, ami 

32 Kovács 1997. 57., 61–62. Kovács Ágnes szerint inkább a fő különbség az oszmán-
török megszállás által érintett és attól megkímélt területek rendi társadalma között 
állt fenn.
33 Az 1780 körüli magyarországi viszonyok kapcsán írt erről: Hajdu 1982. 44–47.
34 H. Balázs 1987. 130.
35 Szijártó 2005. 372–373.; Szijártó 2006. 127–129.; Nagy 2015a. 952–953. Tolna 
vármegye nagybirtokos arisztokráciájának birtokviszonyairól és a köznemességhez 
való kapcsolatáról, nagyrészt reformkori példák alapján: Glósz 1991. 14.; Glósz 
2002. 373., 375.
36 Vári 2005. 203. 
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egy átlagos alkalmazottnál jóval nagyobb és alig ellenőrzött mozgásteret 
jelentett. (Ez persze nem jelentette azt feltétlenül, hogy az illető a nagy-
birtokos állandó fi zetett alkalmazottja legyen). Ez a viszonyrendszer 
egyfelől előnyös volt a főnemesség számára, amely magának lekötelezett 
kliensei révén, személyes kapcsolatai útján befolyásolni tudta a vármegyei 
politikát.37 A klientúra által, állami bürokrácia híján, mint a kormányzat 
helyi megtestesítője érvényesíteni tudta az államhatalom előírásait, ren-
delkezéseit az autonóm közegnek tekintett vármegyékben.38 Az ország 
kormányzati központjától távol élő arisztokráciának pedig szüksége volt 
egy olyan személyre, aki Pozsonyban és/ vagy Bécsben élve, kellő kapcso-
latokat ápolva, képviseli famíliája érdekeit a birtok-, és hivatali ügyekben, 
továbbá információkat szerezhetett az országos politika alakulásáról.39 

Másfelől a köznemesek számára felemelkedési lehetőséget is jelentett 
a főnemesi patrónus szolgálata. A kliens az előre meg nem határozott, 
hosszú távú előnyökért szolgálta urát. Így például fontos nyereséget je-
lentettek a kliens számára a patrónustól származó anyagi- és szimbolikus 
erőforrások. Ezek növelhették – az előnyös házasságkötések, nemesítés- 
vagy rangemelés útján – a kliens családjának presztízsét, elősegíthették 
hivatali karrierjét és családtagjainak iskolai képzését, továbbá ezek révén 
bővíthette jövedelmeit és birtokállományát.40 

Szuhányi Mártonnak, Szatmár vármegye követének életpályája – a 
maga egyediségével is ezt az összefonódó patrónus-kliens viszonyrend-
szert példázza. A feltehetőleg trencséni (talán nemesi)41 rokonsággal ren-
delkező Szuhányi, 1710 körül lett a kisgyermek Károlyi Ferenc nevelője,42 
amely feladatait 1717-ig töltötte be. Ezután Károlyi Sándor mellett titkári 
teendőket is ellátott: részt vett a porták rectifi catioja körüli összeírási 

37 Vári–Pál–Brakensiek 2014. 97.; Vári 2005. 207. 
38 A kliens-rendszernek meghatározó szerepe volt az államképződés folyamatának 
kibontakozásában. Ezt hangsúlyozza: Hengerer 2005. 63. A magyar viszonyok közt 
tárgyalja fontosságukat: Vári 2005. 227–228.
39 Vári–Pál–Brakensiek 2014. 97.
40 Pál 2007. 1452.; Vári–Pál–Brakensiek 2014. 97.; Droste 2003. 584.
41 Nagy 1863. X. köt. 886. Nagy Iván említ egy Trencsén megyében élő és 1685-ben 
Szuhányi János révén nemesi címet szerzett Szuhányi családot, ám ennek kapcsolatát 
a Szatmár megyei Szuhányiakkal nem tudja bizonyítani. Szuhányi nem nemesi szár-
mazására utal: Vári–Pál–Brakensiek 2014. 101. 
42 Éble 1893. 72–73. Műve alapján születési és halálozási adatai is csak valószínű-
síthetőek: 1685 körül született, az utolsó adatok róla 1765-ből valók. Ekkor Károlyi 
Antalhoz intézett kérvényében nyolcvan évesnek vallja magát. 
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munkákban.43 1718-ban – feltehetőleg Károlyi Sándor pártfogásával 
nemesi címet kapott.44 A Károlyi támogatásával a főispánsága alatt álló 
Szatmár vármegye 1718-ban, 1722-ben és 1727-ben lefolytatott tisztújí-
tásain a jegyzői tisztségre választották, illetve erősítették meg ebben.45 A 
katolikus nemesifj ú vármegyei hivatalba segítése beleilleszkedett Károlyi 
Sándornak abba a törekvésébe, hogy a vele szemben ellenséges reformá-
tus kisnemesség által uralt Szatmár megyei tisztikart hozzá hű, az ország 
távolabbi szegleteiből érkezett katolikusokkal töltse fel.46 Patrónusa 1722-
ben meg akarta választatni a Bay Ferenc halálával megüresedett Bereg 
megyei alispáni hivatalára, megegyezve az itt birtokos Csákyakkal, de 
végül terve füstbe ment.47 1732-ben Szatmár vármegye alispáni tisztét 
nyerte el, ahonnan 1733-ban helytartótanácsossá léptették elő. Ebben a 
tisztségében egészen 1754-ig működött.48 A kor legtapasztaltabb ország-
gyűlési szereplőjének mondható: 1714–15-ben, 1722–23-ban, 1741-ben 
és 1751-ben Szatmár vármegyét képviselte az országgyűléseken.49 Ezen 
kívül bizonyosan jelen volt vármegyéje képviseletében az 1734., 1735. 
és 1737. évi concursusokon.50 Az 1722–23. évi országgyűlésen Károlyi 

43 Éble 1893. 107–108.
44 MNL OL A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Librii Regii, 32. kötet, 48. Bécs, 1715. 
március 30.
45 Szirmay 1809. 130., 136.; Vári–Pál–Brakensiek 2014. 270–271.
46 Vári–Pál–Brakensiek 2014. 98–99.
47 Kovács 1994. II. köt. 435. (283. regeszta) Pozsony, 1722. november 26. Levelében 
kéri feleségét, hogy unokahúgán, Szuhányi nején keresztül győzze meg a vonakodó 
jegyzőt a tisztség elvállalásáról: „ Bay Ferenc halálával gondoltam, jó volna Szuhányit 

oda Vice Ispányságra promoveálni, jelentettem is neki, de nem igen köszöni. Venned 

elméjét az húgomnak, s ha kedve lenne reája, írna neki. Ugy hiszem Csákiakval végbe 

vihetném…” Ugyanerről: Vári–Pál–Brakensiek 2014. 271.
48 Ember 1940. 202. 
49 A Diéta adatbázis adatsorait egészítettem ki újabb forrásművekből vett adatokkal: 
Szirmay 1809. 76. Szirmay Antal szerint a diéta második felében küldte ki a várme-
gye, Károlyi Sándor leveleinek tanúága szerint a szűkebb pátriájába visszatérő Eötvös 
Miklós követ helyére: Kovács 1994. II. köt. 400–401.(262. regeszta). 
50 A concursusi naplók meghívottak névsorai alapján: HHStA, Ungarische Akten, 
Comitialia (1730-1752) Konvulut A., Fasc. 407. Pro sua celsitudine Regni Serenissimo 
Duce Lotharingiae ac per Inclytum Regnum Hungarice Locumtenente Regio, Domino 
Benignissimo. Diarium concursus Incyti Regni Hungariae…pro 22.a mensis Martii 
Anni 1734 indicti et promulgati; uo.: Diarium concursus Inclyti Regni Hungarico 
ratione… pro die 14. mensis Martii 1735 indicti et promulgati.  25. fol. 1–46.; OGYK 
Gyurikovits-gyűjtemény, 700.480. Acta Concursus Anni 1737. 8–9.
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Sándor rendelkezésére lánya, gróf Haller Gáborné távollévő követeként 
is szerepelt.51 Vármegyei követi megbízatásait – noha kiküldése pontos 
körülményei nem ismertek , miként egy 1751-ben kelt levele tanúsítja, 
a főispán Károlyiaknak köszönhette.52 A diéta előtt ekkor arra kérte 
Károlyi Ferencet, hogy a jegyzővel tárgyalja és határozza meg, hogy mi 
kerüljön bele a követutasításba.53 A jelek szerint az egyes országos poli-
tikai megbízatások azonban eltérő súllyal estek latba pályája különböző 
szakaszaiban; a kezdeti időszakban feladata elsősorban befolyásos patró-
nus, Károlyi Sándor akaratának keresztülvitele és közvetítése a várme-
gye és a diéta nyilvánossága felé. Károlyi ekkor még személyesen jelen 
volt Pozsonyban, ezért kliense inkább reprezentált, és végrehatotta ura 
utasításait.54 1741-től cselekvései szabadsága és mozgástere megnőtt: az 
idős Károlyi Sándor  súlyos betegsége miatt  már nem tudott Pozsonyba 
utazni, de fi a, Ferenc katonatisztként is távol élt a kormányzati központtól, 
ezért számos információval és javaslattal kellett ellátnia urait.55 Írásaiból 
körvonalazható, hogy ezek íróját és címzettjét, Károlyi Ferencet milyen 
témák foglalkoztatták az országgyűlés alkalmával: például 1751-ben 
a vármegyére kivetett állami adók hátralékainak elengedése, a dunai 
vármegyékkel szemben a tiszaiak aránytalanul nagy adóval való megter-
helése vagy a Partium Károlyi által is sürgetett visszacsatolása.56 

A fontos vagy érdekes hírek közlésével alkalma adódott arra, hogy 
ura szemében növelje saját szimbolikus tőkéjét.57 Leveleiben nemcsak 
51 Kovács 1994. II. köt. 400-401.(262. regeszta). 
52 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73731. 
levél. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1751. szeptember 
12. Levelében megköszönte a grófnak, hogy őt a „Követségbeli hivatalra fel vétetni 
méltóztatott”
53 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 
73728. levél. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1751. január 
13.: „medius terminis lehetne, ha Excellentiád Nemes Vármegye Notáriussával elsőben 

discurálni méltóztatnék ugyan incidenter, successive pedig Őgkelmének meghagni, 

hogy aminemű Instructiorúl gondolkdik incumbentiája lesz, mint tegye munkában és 

presentállya Excellentiádnak”.
54 Kovács 1994. II. köt. 400–401.(262. regeszta). Az 1722-23. évi diétáról írja: „Szuhá-

nyit is beállítottam már Hallerné képében az Diaetában, de más hasznát nem vehetem 

a szép emberségnél”. 
55 Vári–Pál–Brakensiek 2014. 75., 272. 
56 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73729. 
levél. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1751. szeptember 29.
57 Khavanova 2015. 11. 
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a diétai eseményekről, hanem a Helytartótanács üléseiről is tudósította 
urát, mivel 1750 végén az országgyűlés előkészítésére és a királyi előter-
jesztéseket véleményezésére kiküldött helytartótanácsi bizottság tagjává 
választották.58 Ennek során saját tervezetet is készített a diéta napirend-
jére vonatkozóan, aminek kivonatát urának is elküldte.59 Olyan rémhírek 
is bekerültek a levelekbe, mint a háborús készülődéseké, amelyek utólag 
nem bizonyultak valósnak.60

Politikai aktivitása megyéje érdekében a diétai nyilvánosság előtt is 
növekedett: az 1751. június 22-i vitában is az ellenzék oldalán szólalt fel az 
alacsonyabb adóösszeg érdekében, ebben amellett érvelt, hogy a megyéjét 
sújtó adóösszeg már 16000 forintra növekedett és vármegyéje a járvány 
(valószínűleg a pestis, majd a marhavész) költségei miatt képtelen a hadi-
adót fi zetni. Hangadásával befolyásolhatta a tiszai megyék állásfoglalását, 
mivel ezt követően szinte minden itteni követ a további adóemelés ellen 
szavazott.61 Személyének fontosságát mutatja, hogy a Bernáth-féle napló 
szerint 1751-ben (amint az előző diéta idején is) a tisza-melléki vármegyék 
követei az ő szállásán – ami a pozsonyi Károlyi-ház volt – gyűltek össze, 
hogy utasításaik alapján a kerületi sérelmi feliratot megszerkesszék.62  

Szuhányi idővel aztán családi kapcsolataival is kötődött a Károlyiak-
hoz, amely részben tompította az egyenlőtlen függőségi helyzetét velük 
szemben. Szuhányi kivételes társadalmi emelkedését jelzi, hogy 1720-ban 
Károlyi Sándor tábornagy unokahúgát, illetve Perényi Pál báró ugocsai 
és abaúji birtokos lányát, Perényi Évát vehette feleségül.63 A korabeli szo-
kás szerint a kliens, Szuhányi ura áldását és jóváhagyását kérte a frigy-
hez, amit az – valószínűleg a nagy rangkülönbség miatt is – vonakodott 

58 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 73725. levél. Szu-
hányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1750, december 19.
59 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 73726. levél. Szu-
hányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1750, december 25.
60 1751 elején a porosz–orosz–osztrák háború kiújulásától fél: „itt már nagyobb híre 

kezd lenni az Insurrectionak, mint se Diaetának. Prussus újabban felháborodván 

a Mosqua Cárné ellen”. Erre: MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. 
Missilisek. 164. doboz. 73732. levél. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. 
Pozsony, 1751. február 3.
61 OGYK Gyurikovits-gyűjtemény 700.470. 59.
62 OGYK Gyurikovits-gyűjtemény 700.462. 11. Az 1741. évi eseményekre utal: Éble 
1893. 520. A vármegye állásfoglalását egy korábbi tanulmányomban szerencsétlen 
módon a pasquillusok alapján még a kormánypártiakhoz soroltam be: Nagy 2015. 87. 
63 Éble 1913. V. leszármazási tábla.
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megtenni, noha határozottan nem is ellenezte azt.64 Az egymás család-
járól való gondoskodás azonban aszimmetrikus, de kölcsönös viszonyt 
jelentett: Szuhányi fi át, Lászlót – Károlyi Ferenc személyes támogatását 
kérve – neveztette ki évekkel később Szatmár vármegye jegyzőjévé.65 A 
Károlyi családdal fennmaradó familáris viszonyát jellemzi, hogy Po-
zsonyban Károlyi Ferenc fi a, Antal is az ő felügyelete alatt nevelkedett 
egy ideig, akinek szellemi-lelki fejlődéséről rendszeresen beszámolt az 
apához írott leveleiben.66 A Szuhányi család hosszú távon családi kapcso-
lataival is beilleszkedett a régió birtokos köznemesi elitjébe. Márton fi a, 
László kétszer nősült: mindkét alkalommal Szabolcs megye jómódú és 
nagy múltú családjaiból (a Kállay, illetve Dessewff y családból) választott 
magának feleséget. Unokája, János ugyancsak a Károlyi-kliens famíliából 
származó Geöcz Krisztinát vette el házastársul.67

Szuhányi és Károlyi viszonya anyagi–gazdasági függőséget is jelen-
tett: a helytartótanácsos birtokainak egy jó részét Károlyi Sándortól és 
Ferenctől, majd Antaltól kapta zálogbirtokként, illetve érdemdíjként 
(inscriptio) szerezte,68 amelyeket – a családi levéltár tanúsága szerint  va-
gyoni gyarapodása előrehaladtával birtokvásárlásokkal szaporított.69 (Az 

64 Kovács 1994. II. köt. 322–323. (206.sz.). A kliens familiárisi státuszára: Vári–Pál–
Brakensiek 2014. 110.
65 Jó példa erre 1752-ben pártfogójához írt levele: MNL OL P 398 – Károlyi család 
nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73737. levél. Szuhányi Márton levele 
Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1752. május 10. Levelében kérte, hogy a következő 
tisztújítás alkalmával fi át is jelölje a főjegyzői tisztségre: „ha láthatnám azt a Fiamat is 

tisztességes hivatalban. notanter ordinar. Notáriusságban, nyugodt lélekkel szállhatok 

koporsómban”. A jegyzői posztot Szuhányi László végül 1754-ben nyerte el: Vári–
Pál–Brakensiek 2014. 274. 
66 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73732. 
levél. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1751. február 3.; uo. 
73735. levél. Pozsony, 1751. november 11. 
67 Nagy 1863. X. köt. 885.; Vári–Pál–Brakensiek 2014. 322. 
68 Az inscriptio kifejezést érdemdíjazásként vagy ideiglenes átruházásként lehetne for-
dítani. Ebben az esetben a  hűséges szolgálatok jutalmaként kapott a megadományo-
zott időtartamra vagy földbirtokot. Az okiratban mindig szerepelt egy pénzösszeg, 
amelynek ellenében az inscriptio történt. Jogi természete nem különbözött a zálogétól, 
csak akkor került véglegesen a birtok az illető tulajdonába, ha erre királyi adományt 
(donatio) szerzett. A fogalomra: Peres 2014. 107.
69 Szuhányi Márton 1716-ban titkári és nevelői feladatainak jutalmaként kapta a 
Nagykároly központjában lévő telket, ahol később házat is építtetett (1728-ban 
megerősítették itteni jogait: MNL SZSZBML XIII. 13. A Szuhányi család levéltára. 3. 
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alacsony társadalmi státuszú és a szolgálati helyen birtokokkal és rokon-
sággal sem rendelkező familiárisok-kliensek zálogbirtokokkal való jutal-
mazása gyakori volt a korban; nemcsak a Károlyi-uradalomban, hanem 
az ország többi részén is divatban volt).70 Felesége édesanyja, Perényiné 
Károlyi Zsuzsanna révén a Károlyiaktól is számos birtokrész jutott a ke-
zére.71 Vagyoni helyzetéről tanúskodik a családi levéltárban másolatban 
fennmaradt 1751. évi osztálylevél és leltár. Ebben felosztja két fi a, Antal 
és László között birtokait, ám rendelkezési jogát és jövedelmeinek egy 
részét fenntartja maga számára. Szuhányi azzal indokolta döntését, hogy 
birtokaitól távol élvén idős korában, pozsonyi hivatala miatt jövedelmei-
nek adminisztrálását már nem tudja maga végezni. Az iratokból kiderült, 
hogy Bereg, Szatmár és Szabolcs vármegyében Dercenben, Doboson, 
Olaszpályiban, Mátészalkán, Batizon, Kishodoson és Hiripen számos 
jobbágytelket birtokolt.72 Erdődön, és Szatmárnémetiben a Károlyi-
családtól kapott szőlőbirtokkal rendelkezett. Nagykárolyban és Batizon 
házat és majorságot tartott. Jószágállománya is jelentős volt: összesen 190 
darab sertést és 109 marhát számlált.73 A család vagyoni helyzetét csak az 
rengette meg időlegesen, amikor patrónusváltásra és ezzel együtt az ura-
dalom-igazgatási apparátus cseréjére került sor. Ekkor (a kimutatásban 

doboz. Nagykároly, 1728. január 11. (167.f).; Károlyi Sándor 1737-ben az erdődi szőlő-
hegyen engedett át neki kilenced- és dézsmamentes telket: uo. Erdőd, 1737. december 
21. (203.f); Károlyi Antal régi szolgálataiért a pusztacsaholyi részbirtokot „inscribálta” 
400 forint értékben az idős Szuhányinak: uo., Nagykároly, 1760. január 1. Panasza 
az inscriptio-s jogon való birtoklása megsértésére: MNL OL P 398 – Károlyi család 
nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73734. levél. Szuhányi Márton levele 
Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1751. október 6.
70 Jó párhuzamként kínálkozik a XVII. századi Sopron vármegye példája, ahol több 
birtokos nemesi családnak vagyoni gyarapodásának alapjait a dominus-familiáris 
jogviszonyból származó zálogbirtokok jelentették: Dominkovits 2002. 303.; 
Dominkovits 2012. 37–38. 
71 MNL SZSZBML XIII. 13. A Szuhányi család levéltára. 3. doboz. Károly, 1764. márci-
us 1. Szuhányi Márton meghatalmazása a derceni birtokrész ügyében.
72 A Hirip és Ivacskó felére szóló adománylevelet még Szuhányi Márton kérelmezte 
1761 táján, de ezt végül – feltehetőleg a kérvényíró halála miatt 1765-ben már fi ai ne-
vére állította ki a Kancellária: MNL SZSZBML XIII. 13. A Szuhányi család levéltára. 3. 
doboz. Gödöllő, 1761. április 24. Grassalkovich Antal levele. 
73 MNL SZSZBML XIII. 13. A Szuhányi család levéltára. 3. doboz. 232–237.ff . Károly, 
1751. december 31. Szuhányi Márton birtokosztálya fi ai között és javainak összeírása. 
Megjegyzendő, hogy a vagyoni viszonyairól hibátlan mérleget alkotni – a fennmaradt 
források töredékessége és esetlegessége miatt – szinte lehetetlen. 
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fel nem tüntetetett) Károlyi Sándor által Szuhányinak adományozott zá-
logjogon bírt jószágok egy részét az uradalom gazdatisztjei visszavették 
és a saját használatukra fordították.74 

Szuhányi személye azonban – egyfajta közvetítőként, „bróker”-ként 
– a távoli északkelet-magyarországi régió főnemessége, de egész rendi 
társadalma számára fontos volt. Kapcsolatrendszere segítségével számos 
információhoz hozzájutott, képviselte peres ügyekben rokonságát és 
megbízóit, a Károlyi és a Perényi családot. A kliens számára nem volt 
érdektelen ura társadalmi tekintélye és hivatali előrelépése, mivel ez volt 
saját felemelkedésének kulcsa is, ezért Szuhányi is igyekezett Károlyi 
Ferenc grófot felhívni a kínálkozó előrelépési lehetőségekre.75 A régió 
arisztokráciája – noha a legjelentősebbek szinte mind katolikusok – sem 
tudott ekkor még igazán beilleszkedni a bécsi udvarba: a század közepén 
sem jutott jelentős országos hivatalokhoz, illetve nem kötődött igazán 
házassági kapcsolataival, esetlegesen palotavásárlásaival a császárváros-
hoz. Ennek oka – a nyugat-magyarországi régió főnemességéhez képest 
– az udvar kulturális mintái átvételének megkésettségében, esetlegesen 
a nagy földrajzi távolságban rejlett. A legnagyobb hátrányt az jelentette 
e családok számára, hogy anyagi viszonyaik nem engedték meg a bécsi 
udvarban való állandó jelenlétet.76 A hivatalokból való kirekesztettség 
érzését számos forrásrészlettel lehet alátámasztani. Például az 1751. évi 
diéta idején Festetics Pál soproni követ egyik országgyűlésen atyjához 
intézett levele szerint a tiszai vármegyék követei egy személynöki au-
diencián követelték, hogy Károlyit pohárnokmesterséggel jutalmazza a 
királynő.77 A Szuhányi-levelezésből kiderül, hogy Károlyi Ferenc nagy-
jából ugyanebben az időben pályázott az aradi főispánságra, ám végül 
a királynő még a diéta alatt a törekvő személynököt, Fekete Györgyöt 

74 Valószínűleg Károlyi Ferenc, majd Antal birtoklásának kezdetén is megfi gyelhető 
ugyanaz a jelenség: MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 
164. doboz. 73734. levél. Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 
1751. október 6. és Éble 1893. 72–73. 
75 Khavanova 2015. 12. 
76 Kovács 1997. 59–60. A Károlyiak esetén a családi birtokok súlyos eladósodottsága 
sokáig nem engedte meg a hosszabb, költséges bécsi jelenlétet: ez csak az 1790-es 
évekre vált gyakorivá. Minderre: Vári–Pál–Brakensiek 2014. 72., 95. 
77 MNL OL P 243 2. csomó, 6. tétel. Festetics család levéltára. Fetetics Pál levele Fes-
tetics Kristófh oz, Pozsony, 1751. június 8. 30–33. fol.: „Groff  Karolynak conferaltassék 

Pincernas Barosagh [ vagyis pohárnokmesterség – a szerző, N.J.  megjegyzése], mivel 

az eö földjökön egy Baro Regni sincsen”.
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tisztelte meg a pozícióval.78 Szuhányi Károlyi Antal kamarási címének 
megszerzése érdekében javasolta az apjának, hogy folyamodjon az 
uralkodóhoz. Mint számára kiderült, hogy Ferenc apja, Károlyi Sándor 
„nyomdokát akarván követni, semmiért nem igyekszik folyamodni”.79 A 
diéta előkészítése idején, 1750 novemberében Szuhányi Márton Perényi 
Károly ugocsai főispánnak is javasolta, hogy a diétán hozzanak törvényt 
arról, hogy egy-egy országos méltóság vagy dikasztériumi (központi 
kormányhatósági) tisztség megürülése esetén azt tiszai kerületbelivel 
kell betölteni, mivel az északkelet-magyarországiak kimutatása szerint 
nagyon alulreprezentáltak minden pozícióban.80 Felveti annak a veszé-
lyét is, hogy a tisza–melléki vármegyék érdekeit nem tudják megvédeni 
a következő diétán az adófelosztáskor, ami az adóteher kardinális növe-
kedését fogja hozni: „meg is romlanak, ha elméjekben nem veszik, mert 

bizony vissza hánnyák nyakokra a Portákat, amelyekkel most alleviálva 

vannak”.81 
A Károlyiakhoz képest jóval szerényebb anyagi viszonyokkal, né-

pesebb családfával, szétaprózódott birtokstruktúrával, de hasonlóan 
dicső múlttal dicsekedhetett a velük rokonságot tartó Ugocsa vármegye 

78 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz. 73734. 
levél. Pozsony, 1751. október 6.; 
79 MNL OL P 398 – Károlyi család nemzetségi levéltára. Missilisek. 164. doboz.73735. 
levél.  Szuhányi Márton levele Károlyi Ferenc grófh oz. Pozsony, 1751. november 
11. Károlyi Antal a kamarási kulcsot csak 1754-ben kapta meg: ÖStA, HHStA 
Oberstkämmereramt, Kämmerer-Ernennungen, betreff ende Serie I. Geschäft sbücher. 
Kammererindex (4. köt.). Verzeichnis des K. K. Kämmerer von anno 1723-1773 (1785)
80 Ez a kinevezési gyakorlat annál inkább tűnt visszásnak, mert a korábbi usus szerint 
az országbíró a felső-magyarországi régió előkelői közül került ki. Legközelebb csak 
1783-ban nevezett ki az uralkodó az országbírói hivatalba felső-magyarországit, 
Csáky János személyében, azonban már aligha ennek a régi joggyakorlatnak a hatásá-
ra. Erre: Varga J. 2012. 246. 
81 MNL OL P 1969- Br. Perényi család levéltára. 2549. tétel. Szuhányi Márton levelei. 
No. 44. Pozsony, 1750. november 7. Fel is sorolja a két tiszai kerületből származó tiszt-
viselőket. A tiszáninneni kerületből Péchy Gábor ítélőmester, Niczky Ferenc, a királyi 
táblai ülnök, Barkóczy Ferenc egri püspök, hétszemélynök, továbbá Keglevich József 
gróf helytartótanácsos, a tiszántúliból (a levélíró Szuhányin kívül) Zoltán István 
királyi táblai ülnök és Károlyi Ferenc gróf hétszemélynök töltött be pozíciót. A névsor 
rámutat arra, hogy a régió nemessége számára kik lehettek a potenciálisan befolyásos 
közvetítők (vagyis „brókerek”) a helyi hatalmi közeg és az országos hatáskörű kor-
mányszervek között. 
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örökös főispánságát viselő Perényi família.82 Szuhányi Márton több peres 
ügyükben közbenjárt és segítetett információkat szerezni a bárói csa-
ládnak Pozsonyban és Bécsben. Mindez összefüggésben állt azzal, hogy 
a család feje, Perényi Károly az 1740-es években kísérletet tett a család 
régi pozícióinak és birtokainak helyreállítására. Az ugocsai főispánságot 
1739-ben ő nyerte el: ezt megelőzően Szuhányi nemcsak a konkurens 
főispán-jelöltek neveit és ügye helytartótanácsi állását írta meg, hanem 
instruálta, hogy kiknek írjon kinevezésének támogatása érdekében.83 
A Csákyakkal szemben Perényi Károly báró kezdeményezte az abaúji 
örökös főispáni cím visszaszerzését családja számára, ám ezt végül az 
udvarral és az udvari méltóságokkal jó kapcsolatot ápoló Csáky Antal 
gróf kapta meg.84 Hasonlóan elkeseredett küzdelmet folytatott az And-
rássy-kézben lévő krasznahorkai, illetve Th urzó-jogon az árvai uradalom 
egynegyedének Perényi-kézbe való visszavételéért.85  Azonban a királyi 
kegy ezúttal már nem mosolygott a famíliára, mivel a család tagjait nem 
ismerték Bécsben, hiába korholta őket Szuhányi Márton leveleiben, hogy 
utazzanak fel és éljenek a császárvárosban egy ideig, de sokáig még egy 
82 A Mária Terézia-kori úrbéri felmérés szerint a családi birtok ekkorra tíz darabra 
esett szét, amely mágnáshoz méltó életszínvonalat a családtagok többségének már 
aligha biztosított. (Noha még így is 1775-ben a vármegye jobbágytelkeinek 47 %-a 
a Perényi nemzetség tagjainak kezében volt). A család fejének számító báró Perényi 
Károly főispán 968 holdnyi nagyságú úrbéres telkei tíz helységben szóródtak szét az 
országban, amivel a középbirtokos nemesek csoportjába tartozott birtoknagysága 
alapján. Erre: Fónagy 2013. I. 65–66. és II. 1258; Szabó 1994. 77–79. 
83 MNL OL P 1969- Br. Perényi család levéltára. 2549. tétel. Szuhányi Márton levelei. 
No. 5. Pozsony, 1739. november 5.; uo. No. 6. Pozsony, 1739. december 17.; No. 7. Po-
zsony, 1739. november 19.
84 A vármegye főispáni címét a Perényiek százhuszonhét évig viselték, Perényi Pál 1697 
végén bekövetkezett haláláig. Ezután a kiskorú Perényi-örökösök helyett az uralkodó 
Csáky Zsigmondot nevezte ki abaúji főispánnak. 1739-ben halála után III. Károly 
a helyére fi át, Csáky Antalt nevezte ki ideiglenes jelleggel, főispáni-adminisztrátori 
jogkörrel. Az 1739-ben Ugocsa vármegye örökös főispánságát megöröklő Perényi 
Károly báró ezután kísérletet tett az örökös főispáni joguk igazolására, sikertelenül. 
1747-ben Csáky Antal ismét kérte főispáni kinevezését. Ekkor az uralkodó Esterházy 
Ferenc elnökletével egy vizsgálóbizottságot küldött ki a Perényi bárók abaúji örökös 
főispánságának ügyében, de az ugocsai Perényiek nem tudták bizonyítani a Perényi 
Imre nádortól és ágától való közvetlen leszármazást. Erre: Hajnik 1888. 42–43.; MNL 
OL P 1969- Br. Perényi család levéltára. 2549. tétel. Szuhányi Márton levelei. No. 17. 
Pozsony, 1740. július 28. 
85 MNL OL P 1969- Br. Perényi család levéltára. 2549. tétel. Szuhányi Márton levelei. 
No. 26. Pozsony, 1743. március 7.; uo. No. 29. Pozsony, 1744. december 6. 
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királyi audienciára sem futotta anyagi erejükből.86 A Perényieknek írott 
levelekben Szuhányi már nem kliensként mutatkozik meg, hanem a fa-
míliába beházasodott, tekintélyes atyafi ként, aki pénzzel és tanácsokkal 
is kész támogatni a bárói családot pereiben. Részesedést kért a felesége 
révén neki járó birtokokból, vagy éppen a krasznahorkai váruradalom 
kiváltásában való részvételéhez ajánlott nagyobb pénzösszeget. Az ered-
mények azonban nem váltak kézzel foghatóvá. 1751-ben az országgyűlés 
idején aztán végül a Perényi család képviselői eljutottak ugyan Mária 
Teréziához egy audienciára a Csákyakkal való perükkel kapcsolatban, 
ám akkor már késő: Csáky Antal 1749-ben elnyerte abaúji főispáni kine-
vezését.87 A família a század végéig bizonyosan nem mondott le az örökös 
főispáni cím elismertetéséről.88 Ám fennmaradt leveleik és gúnyversek 
továbbra is a nemzetség udvari integrációjának hiányára utalnak: a 
családtagok bécsi látogatásai meglehetősen ritkaságszámba mennek, ám 
ezen alkalmakkor (mint például az 1764–65. évi diéta idején) a família 
képviselője, Perényi Károly főispán az udvari etikett alapvető szabályait 
is áthágta.89 Lássunk egy versrészletet diétai „szereplésére” a Majd kétség-

ben esett Hazánk siralma, vádgya és panasza című költeményből: 

86 MNL OL P 1969- Br. Perényi család levéltára. 2549. tétel. Szuhányi Márton levelei.  
No. 38. Pozsony, 1746. augusztus 7.): „inkább meg szomorit eő Felsége egy-két embert, 

mintegy oly régi magas Familiát, csak Méltóságotok azt az Impressziót igyekezzék 

tollálni, hogy nincs a Familiában ollyan Ember, aki valamely Publica Functiót el vi-

selhetne, mert hogy ím senkit sem látnak magokkal, hogy nincs is Ember Nagyságtok 

között. Én váltig szabadkozom, valamikor alkalmatasság elöl adja magát, hogy vagyon 

csak hogy messze Ugocsa megye Pozsonytól, Bécstűl, s azt akarván, hogy Nagyságtok 

confi rmálná az én beszédemet maga meg mutatásával, most egyszer volna pedig annak 

ideje”. Egy másik levélben évekkel később ugyanez a panasz ismétlődik, hogy „ senki 

egész M. Familiábúl meg nem mutatta magát a F. Udvarnál magát, és el hitették azt 

magokkal és talán F. Asszonyunknál is, ollyas Raepresentatiot tettek, hogy nincs is arra 

való subjectum a M. Familiában […] fel kellett volna azért menni esztendőrül eszten-

dőre, ha csak egy két hétre is, lábaihoz borulni a F. Asszonynak”. Utóbbi részlet: MNL 
OL P 1969- Br. Perényi család levéltára. 2549. tétel. Szuhányi Márton levelei. No. 42. 
Pozsony, 1749. augusztus 28.
87 Fallenbüchl 1994. 59. és MNL OL P 1969- A báró Perényi család levéltára. 
872. tétel. No. 6. Pozsony, 1751. június 19. (74–75.ff .) Hagara Pál levele báró Perényi 
Károlynéhoz. 
88 Hajnik 1888. 43–44.
89 MNL OL P 1969- A báró Perényi család levéltára. 872. tétel. No. 30. Pozsony, 
1764. szeptember 27. Hagara Pál levele báró Perényi Károlynéhoz. A beszámoló utal 
arra a gálára, amit az uralkodópár Szent Teréz és Ferenc napján az országgyűlés 
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„Prényit, ha megnézed láthatsz vastag Magyart, 
Mert ő, hogy megszorult, a Kalapjában szart

Midőn Diaetára hívták a nagy Udvart

Így mocskolá meg a deputátusi kart.

Báró Barkoczy ezt okosan titkolta, 

Noha látta midőn Gatyáját le tolta

De pár companiae ő is tsak szagolta

Kár, hogy a kalapját szegény elvádolta.

Utánok egy Német menvén, mert meg lelte

Látván, hogy Kalapnak van Szartul megtelte, 

A vízhez szaladván ottan ki hintette, 

Prenyi előtt osztan kényessen viselte. 

Bécsbe tehát Prenyi oly Gravament teve, 

Mely miatt örökre fel marad az Neve,

Mivel messze futott annak büdös leve, 

Annyit, hogy már bele nem fért, ő mért eve.”90

A fent idézett források arra engednek következtetni, hogy az udvari és 
a rendi társadalomban dúló presztízsharcban a família eleve rosszabb 
esélyekkel indult nyugat-magyarországi társaihoz képest.91 Az ezen 
keresztül megszerezhető szimbolikus tőkének országos hivatalokra, bir-
tokszerzésekre konvertálásában a bécsi jelenlétük hiánya vagy az udvari 
etikett alapvető normáinak áthágása akadályozó tényező lehetett, amit a 
kliensi-rokoni szálakon hozzájuk kapcsolódó Szuhányi Márton tanácsa-
iban is felismert.

deputátusainak adott, ahol – betegsége dacára – báró Perényi Károly főispán is részt 
vett. 
90 Lőkös 1989. 144. 
91 A XVII-XVIII. századi francia arisztokrácia Norbert Elias szerint állandó presz-
tízsharcot folytatott az udvari rangokért és a királyi kegyért, amely az etikett szigorú 
betartásán keresztül valósult meg: „az udvari élet konkurenciaharca tehát arra kény-

szeríti őket, hogy az egymással való érintkezésben fékezzék meg érzelmeiket a pontosan 

kiszámított és megfelelő árnyalatú viselkedés kedvéért”. Minderre: Elias 2005. 124., 
137.
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„Tiszta fuit pauper, miserum Fortuna reduxit…”92 

Tiszta Pál pályaképének vázlata93

Csáky Antal grófnak, Abaúj vármegye főispánjának, a szepesi kamarai 
adminisztráció elnökének 1764-ben bekövetkezett halálát követően 
hangos, több éves pereskedés rázta meg Abaúj vármegye és Felső-Ma-
gyarország közéletét.94 Özvegy gróf Csáky Antalné született Berényi 
Anna Mária és Tiszta Pál, alispán, néhai Csáky Antal volt titkára, majd 
plenipotenciáriusa és jószágigazgatója között kirobbant elszámolási viták 
odáig vezettek, hogy a grófné által indított perben részletesen vizsgál-
ták meg a grófi  titkárból lett alispán felemelkedésének történetét. A per 
során több tucat szemtanút kérdeztek meg az alperes viselt dolgairól, 
amely alkalmat adhat nemcsak karriertörténetének felvázolására, hanem 

92 OSZK Ktt. Annalecta 10. 048. Paszkvillus Tiszta Pál ellen. A könyvtár kézirattári 
katalógusa szerint a vers 1750 körül keletkezett, ám Tiszta Pál perbe fogása és a vele 
kapcsolatos botrány alapján a verset sokkal inkább 1764 utáni időszakra lehetne 
datálni. 
93 Jelen feldolgozás nagyrészt a Csáky család szepesmindszenti levéltárának a bécsi 
Staatsarchivban található perkötetére, illetve az ebben található tanúvallatási jegyző-
könyvekre, továbbá a családi levelezés vonatkozó darabjaira építve mutatja be Tiszta 
Pál pályáját. A kötetet és a benne található tanúvallomásokat Csáky Antal özvegye 
kérésére állíthatták össze, illetve vehették fel abban a perben, amit a grófné a Csáky-
vagyon elsikkasztásáért Tiszta Pál korábbi jószágigazgató ellen indított. A kiinduló 
forrás tehát többnyire ellenséges Tiszta Pállal szemben. Nem kizárt, hogy újabb forrá-
sok bevonásával jóval inkább kiegyensúlyozottabb, kevésbé elfogult kép lenne adható 
főhősünk pályaképéről. 
94 Csáky Antal (1702-1764) az erdélyi és kelet-magyarországi birtokokkal rendelke-
ző, a régió főnemességből bécsi kapcsolataival és országos hivatalaival kiemelkedő 
Csáky család magyarországi ágának sarja volt. Nagyapja, Csáky István országbíró, 
apja Csáky Zsigmond tárnokmester volt. Nagybátyja volt többek között Csáky Imre 
kalocsai érsek és Miklós esztergomi hercegprímás. A bőséges gyermekáldás követ-
keztében a Csáky- család birtokai ekkorra elaprózódtak: Antalnak –apja révén– a 
szendrői uradalom és számos abaúji, borsodi, gömöri, illetve tornai birtokrész jutott. 
A katonai pályát választotta: végigharcolta a század első felének minden jelentős há-
borúját, huszonöt év szolgálat után ezredesi fokozattal szerelt le. Visszavonulása után 
a szendrői birtokközpontján élt. 1739-től Abaúj vármegye főispáni adminisztrátora, 
1749-től főispánja. 1742 és 1764 között szepesi kamarai adminisztrátor volt. 1748 és 
1763 között a Magyar Kamara tanácsosi pozícióját viselte. Minderre: Nagy 1858. III. 
köt. 88.; Fallenbüchl 1967. 220.; Fallenbüchl 1970. 296.; Fallenbüchl 1994. 59.; 
Papp 2011. 16., 98–99.
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uraihoz, a Csáky grófokhoz való viszonyának elemzésére. A nagy hatású 
ügy az ismeretlen pasquillus–szerzőt is megihlette, aki a kisnemesi sorból 
származó grófi  magántitkár gyors meggazdagodását és közéleti felemel-
kedését azzal magyarázta, hogy behízelegte magát a gróf kegyeibe. 

„Tiszta puladerben jött be Vármegyénkbe/ 

Kinek Csaki Háznál történt szerentséje. 

Ottan szeretetben esett a Szemelye. 

Mert Csakit el fogta sok nyájas beszéde”
… 
„Tisztát Csáki tette Secretariusnak. 

Nem vólt oda módja soha eddig másnak, 

míglen a pennáját birta azon háznak

mert ő Csákit tette  maga nagy Zabjának”95

A gróf gazdasági és pénzügyeit teljes mértékben Tisztára bízta, aki –  a 
pasquillisták és a perkötet tanúsága szerint – a Csáky-birtokok erőforrá-
sainak saját célra való fordításával igyekezett növelni vagyonát. Ahogy 
egy korabeli tanúvallomás megfogalmazta: „a Gróff  jószága fogyna, a 

Tiszta Pál Uramé ellenben épülne”.96 A korlátlan hatalmú jószágigazgató 
még saját szendrői kastélyának építésére is az uradalom jobbágyait haj-
totta robotmunkára, akik az építkezéshez fát a grófi  erdőkből, illetve az 
itteni bányákból vasat fuvarozták Tiszta Pál számára.97 A vers így összeg-
zi működésének időszakát:

„Tiszta volt ott az úr és őtet hallgatták. 

Él-e Csáky vagy nem, cselédek sem tudták, 
mert Tisztától többet, mint Gróft ól tartottak.

És adományokat csak nekie hordtak”.98

Miután az özvegy 1764-ben kezéhez vette elhunyt férje birtokainak in-
tézését, napvilágra kerül a teljhatalmú megbízott működésének minden 

95 OSZK Ktt. Annalecta 10. 048. Paszkvillus Tiszta Pál ellen.
96 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 342. p.
97 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 598. p.
98 OSZK Ktt. Annalecta 10. 048. Paszkvillus Tiszta Pál ellen.
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fény- és árnyoldala. Az özvegy számos visszaéléssel vádolta meg Tisztát, 
megfosztotta tisztségétől és kicserélte a nagybirtok apparátusát. Az élete 
alkonyán felvett úrbéres birtokösszeírásban már a „nagy középbirtokos”-
ok csoportjába volt besorolható Fónagy Zoltán kategorizálása szerint. 
Sőt országos viszonylatban is a legmódosabb 400 birtokos közé került 
be: 90.375 jobbágytelek volt a tulajdonában 2924 úrbéres holddal, 153 
jobbággyal, 60 házas és 14 házatlan zsellérrel.99

Az olvasóban joggal merülhet fel a gyanú, hogy a korban tipikus je-
lenséggel van dolgunk, amivel az uradalom-történetírás is foglalkozott 
már. A földbirtokosok körében megfi gyelhető egy állandó törekvése arra, 
hogy az uralmuk alatt álló kliensi és alkalmazotti réteg felett a hatás-
körök elkülönítésének hiányából adódó konfl iktusok okán ellenőrzést 
gyakoroljanak egy-egy bizalmas személy révén.100 A nagybirtokigazgatás 
modernizációjának elején tartó felső-magyarországi Csáky-uradalom-
ban a plenipotenciárius által elkövetett pénzügyi-gazdasági kihágásokra 
a rendszer jellegzetességeinek megfelelően csak sok év után egy hirtelen 
tulajdonosváltást követően derülhetett fény.101 Elképzelésem szerint 
azonban egy ennél komplexebb, nem elsősorban gazdaság–, hanem tár-
sadalom- és politikatörténeti problémára, a patrónus-kliens viszonyra is 
rámutat Tiszta Pál és Csáky Antal kapcsolata. Annak érdekében, hogy 
a jelen állítást igazolhassam, hosszabb távon kell Tiszta Pál életpályáját 
ebből az aspektusból megvizsgálnom. 

Tiszta Pál Daróczy Zoltán genealógiai gyűjteménye szerint 1717 
táján születhetett a Nyitra megyei Holicson élő (nem teljesen vagyon-
talan) nemesi családba.102 Apját, Frigyest 1725-ban már a Pozsony 
megyei Szomolányban írták össze.103 Tiszta Pál ismereteink szerint a 

99 Fónagy 2013. I. 28., II. 1450–1451.
100 A forrásokban feltűnő plenipotenciáriusok, titkárok még a XVIII. század közepéig 
megőrzik gazdaságirányító funkciójukat uruk „hűséges szolgái”- ként: Vári 1990. 
14.;18. 
101 Nemcsak a tulajdonos feltétlen bizalma, hanem az alárendelt uradalmi tisztviselők 
(a bíráktól az ispánokig felmenően) a plenipotenciáriusnak kiszolgáltatott helyzete 
okozta azt, hogy a vezetői visszaélések sokáig nem derültek ki: Vári 2005. 216–217. 
102 Születési és halálozási adatait közli: RL B/15. Johannita levéltár, Daróczy Zoltán 
genealógiai gyűjteménye, 127. doboz. Tiszta család. Noha a legtöbb vallomástevő Tisz-
ta teljes vagyontalanságáról beszél, ám a Nyitra megyei melletti Holicson valamiféle 
atyai öröksége is volt: ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß 
zwischen Anna Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 458.
103 Csoma 1897. 588–589. 
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nagyszombati egyetem bölcsészeti karán baccalaureátusi fokozatott szer-
zett 1735-ben.104 1736-ban Fáy László, Abaúj vármegye jegyzője Pozsony-
ban járt, ekkor ismerte meg és hozta magával a valószínűleg ambiciózus 
ifj út és alkalmazta házánál hat évig íródeákként. Csáky Antal Emődön 
találkozhatott Fáy László fi ának, Gábornak házánál az ott lakó Tiszta 
Pállal, akit Fáy Gábor ajánlott be a főispánnak, de akkor még nem tudta 
elhelyezni. Állítólag először az 1741. évi diéta idején Pozsonyban állt a 
gróf szolgálatába kancellistaként, majd 1742-től titkáraként működött.105 
Később plenipotenciáriusi és prefektusi jogkörrel nemcsak ura jogi 
ügyeit, birtokpereit intézte, hanem az uradalomban folyó gazdálkodást 
irányította és valószínűleg a pénzügyeket is ő kezelte.106 Az uradalmi 
tisztségei mellett megfi gyelhető, hogy ezzel párhuzamosan a vármegyei 
apparátusban, sőt a Szepesi Kamarai Adminisztrációban is vállalt hiva-
talt.107 Ennek pontos időpontja a vármegyei archontológia hiánya miatt 
nem ismert, de patrónusa állítólag 1742 táján nevezte ki Abaúj vármegye 
al-, majd főjegyzőjévé. 1760-tól (saját közlése szerint 1757-től) Abaúj vár-
megye alispánja is volt 1774-ig.108 Ugyan a kormányszerv archontológiája 
nem tartalmazza a nevét, de a Csáky-levéltár vizsgált forrásanyaga a 
szepesi kamarai adminisztráció protokollistájaként is emlegeti az 1740-es 
években, éppen ott, ahol Csáky Antal hivatalvezető volt 1742-től. 

Tiszta Pál elsődleges feladata az uradalomban a gazdálkodás irányítá-
sa és az elidegenített Csáky-birtokok per vagy egyesség úján való vissza-
szerzése volt. A teljesség igénye nélkül megemlíthető, hogy az 1746-ban 
hűtlenségbe esett szendrői Fulo Miklós javaiért, 1753-ban a Gvadányiak 
ellen Rudabányáért folyó perben, illetve Abaúj vármegye alispánja, 
Dobay János előtt több zálogbirtokos elleni perfolyamban is eljárt.109 A 

104 Bognár–Kiss–Varga 2002. 283., 2917. sz.
105 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 424–430., 439.,452–456. 
106 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta.368., 373. 
107 Hasonlóan megfi gyelhető az átjárás a birtokigazgatási szervek és a vármegyei szol-
gálat között a latifundiumok dominálta Baranya vagy Moson megyében, ahol a kettős 
szolgálat az armalista családok számára nyújtott megélhetési lehetőséget: Ódor 1997. 
255–256.; Dominkovits 1997. 214–216.
108 Csoma 1897. 589. Hivatalviselésének körülbelüli dátumaira utal Csáky Jánoshoz 
írott kérvényében: ÖStA, HHStA, Famillienarchiv Csáky, Fasc.14., Nr. 123. 52. Selyeb, 
1766. március 23. 
109 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
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tanúvallomások egybehangzó állítása szerint Tiszta Pál működése előtt a 
gróf gazdasága eléggé elhanyagolt állapotban volt: alig 6-7 ekényi nagysá-
gú földje volt az úrnak korábban Szendrőn (a kövi jobbágyokon kívül), a 
szendrői kastély romladozott, kocsmája és mészárszéke is romokban állt, 
amelyeket mind újjáépíttetett. Ugyanúgy ide jobbágyokat telepített be. 
Növelte a majorsági szőlők számát és területét Szendrőn és Tarcalon. A 
Szendrőn lakó nemeseket robotra és cenzus-fi zetésre kényszerítette, akik 
ez előtt sem Csáky Antalnak, sem Zsigmondnak a joghatósága alatt nem 
álltak.110 Ennek érdekében a Királyi Kúrián, részben a Borsod vármegye 
törvényszéke előtt pert is indított ellenük. Hasonlóképpen az abodi és 
galvácsi lakosokat munkára és taxa-fi zetésre kényszerítette az újonnan 
kiadott urbárium segítségével. 1751-ben Felsőtelekest  amely korábban 
soha Csáky-juss nem volt  Dúl Borbálától és árváitól megszerezte és a 
szendrői majorságához csatolta. Ugyanúgy Alsóvadászt id. Meskó Jakab 
feleségétől per útján az uradalomhoz csatolta. A Szepes vármegyei 
Remetevárosa és Helczmanocz helység, illetve az Abaúj megyei Nagyida 
is az ő plenipotenciáriussága alatt került a Csáky-uradalomhoz Csáky 
Miklós érsek örökségéből. A Csáky Miklós érsek által a család erdélyi 
ágától rövid időre visszaszerzett Bihar megyei margittai uradalom 
ügyeiben is eljárt, de ettől az érsek adósságai miatt meg kellett válniuk 
1759-ben.111 Számos hitelösszeget vett fel, ahogyan prefektusi tisztségében 
elődje, Ragályi Zsigmond is, amelyeket később Csáky Antal rendelkezé-
sére bocsátott. Így igyekezett elkerülni azt, hogy patrónusa elveszítése 
társadalmi presztízsét és ne szenvedjen „becstelenséget”, ha hitelt venne 
fel és erősen megterhelt birtokaira tekintettel mégsem kapna pénzt.112 
Összességében gazdaságszervezői tevékenysége beleilleszkedik abba a 
birtokreorganizációs folyamatba, amely az 1730-as, 1740-es években 

Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 8-9.
110 Szendrő váruradalmát 1690-ben szerezte meg Csáky Antal nagyapja, István. A 
korábbi végvárban hópénzért szolgáló katonaság kiváltságos nemesi utódai lakták ek-
koriban a várost, akik az új földesúrnak adandó szolgáltatásokat még a XVIII. század 
közepén is elutasították: Bodnár 2008. 295.; Papp 2011. 98.
111 A vallomást tevők szerint a szendrői Tankovics nevű nemes baltájával megtámadta, 
le is vágta volna Tiszta Pált, aki, ha emberei nem sietnek a segítségére: „a nagy zelusa 

mellett majdnem halált szenvedett” volna: ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 
138., No. 13. Prozeß zwischen Anna Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul 
Tiszta. 1016–1023.; 1024–1033.A margittai uradalom sorsáról: Papp 2011. 147.
112 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 1126. 
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vette kezdetét a felső-magyarországi uradalmakban: nemcsak a Csáky-, 
hanem a gömöri Koháry-, Vécsey- család vagy a csetneki közbirtokosság 
által kézben tartott birtokokon.113

Nemcsak gazdasági és jogi ügyleteit intézte, hanem Csákyt politikai-
hivatali feladataiban is igyekezett segíteni. Például, amikor 1748-ban 
Grassalkovich Antal került a Magyar Kamara élére, akkor a kancellár 
javasolta Csákynak, hogy inkább mondjon le a szepesi kamarai admi-
nisztráció vezetéséről. Azt sugallta ugyanis, hogy a közelgő pénztári 
vizsgálat megállapítaná az adminisztrátor gróf felelősségét számos 
ügyvezetési hiányosságban. Tiszta erre állítólag felment Bécsbe és 
addig esedezett a királynőnél, míg az eljárást a Kamaránál fel nem 
függesztették.114 Több esetben járt patrónusa képviseletében Bécsben és 
Pozsonyban pénzkölcsönzési-, és birtokügyekben, de feltehetően Tiszta 
Pál közreműködését kell feltételeznünk abban, hogy Csáky távollétében 
az uralkodótól megkaphassa a titkos tanácsosi címet.115

Nem lehet tudni, hogy mennyire képviselt patrónusától eltérő politi-
kai véleményt, de személyét az 1751. évi országgyűlés „szürke eminen-
ciásai” közé kell sorolnunk, ahol Abaúj vármegyét képviselte. Noha az 
adóvita során a meglévő naplók tanulsága szerint nem szólalt föl, de az 
országgyűlés elején sérelmeik összeszedésére és a kerületi sérelmi felirat 
megszerkesztésére Szuhányi Márton szállásán összegyűlt tiszáninneni és 
tiszántúli kerületbeli vármegyék titkárukká választották.116 Az 1764–65. 
évi diétán már a politikai viták sűrűjében láthatjuk őt viszont: nemcsak a 
jogi reform kidolgozására a bán elnöklete alatt kiküldött bizottság tagja 
volt, vagy a portaszámok kiigazítása céljából kiküldött deputációé,117 il-
letve a Lengyelország és Magyarország közti határvonal megvizsgálására 

113 Ila 1976. 385.
114 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 1112–1113. p. báró Fischer 
József korábbi szepesi kamarai tanácsos vallomása. 
115 A források arról tanúskodnak, hogy Csáky Antal távolmaradt az 1751. évi diétáról: 
ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 1016–1023.; 1102–1103. A 
titkos tanácsosi kinevezés: ÖStA, HHStA Reichkanzlei, Geheime Räte, B-E. Bécs, 
1751. november 20. (293–298.) 
116 OGYK Gyurikovits-gyűjtemény 700.462. 11.
117 Az 1764–65. évi országgyűlés alatt betöltött szerepére Szijártó István kéziratban 
lévő dolgozatából származnak: Szijártó 2016. 346–347. Köszönöm a szerzőnek, hogy 
munkáját rendelkezésemre bocsátotta. 
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a diéta által törvényileg kiküldött bizottságba is bekerült,118 hanem 
országgyűlési pasquillusok is születtek róla. Egy vers a kormányzat 
támogatójaként állhatatlannak és csalónak titulálja Tisztát.119 Egy másik-
ban – az előbbivel szöges ellentétben – pedig az ellenzéki oldalán álló 
politikusként a haza védelmezői között emlegetik a nevét.120

A kliens rendszeres fi zetést nem kapott, viszont hosszú éves szolgá-
latait patrónusa jellemző módón zálogbirtokokkal, és inscriptio-s jogú 
földterületekkel, illetve örökbirtokokért való közbenjárással viszonozta. 
1750-ben a jászói konvent előtt a megszerzett Fulo Miklós-féle örökségből 
számos Abaúj és Gömör megyei falut adott át inscriptio által Tiszta Pál 
számára sok éves szolgálatai ellentételezéseként.121 Tiszta Pál 1751-ben 
a diéta alatt Csáky Antal és Miklós prímás közbejárására királyi ado-
mánylevelet nyert az egykori Rákóczi-birtok Selyebre, amely jószágért 
„bizonyos summa pénzt” adott.122 Volt olyan birtokrész, amelyet Csáky 
Antal tudtával, hallgatólagos szóbeli jóváhagyásával használt.123 A szak-
irodalom ugyan említi, hogy a kliens időnként ajándékokkal kedveske-
dett patrónusának, ám ugyanez fordítva is jellemző volt: a szolgálatok 
ellentételezéseként gyakran ruhát vagy lovat, illetve hintót kaptak a 
főuraktól, hogy méltóképpen jeleníthessék meg megbízójukat.124 Fáy 
László például angliai posztóruhát, Csáky Antal az 1751. évi diéta idején 
fekete gyászruhát vásárolt Tiszta Pálnak.125 Ugyancsak az anyagi ellen-
szolgáltatás különleges formája volt, hogy Tiszta Pál Szusztrik Eszterrel 
118 Lásd az 1765. évi 16. törvénycikket! 
119 OSZK Ktt. Fol. Lat. 4073. Országgyűlési versek (1765-1823) 18. 
120 Téglás 1928. 107–108.
121 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta.325332.p. és MNL OL E 584. 
gróf Fekete család levéltára. 27. csomó. 131–132. ff . A Királyi Tábla ítéletéhez készült 
másolat a jászói konvent kiadványáról. Az adományozás okaként felsorolja még Csáky 
Antal és neje, hogy a család több mint 160.000 Ft-os adósságát kezelte, továbbá, hogy a 
Szendrőn a szolgáltatásokat megtagadó lakosoktól beszedte a cenzust. 
122 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 386. p. A donatio szövege a 
Királyi Könyvekben: MNL OL A 57- Magyar Kancelláriai Levéltár- Librii Regii- 42. 
kötet-236–237. Bécs, 1751. 09.03. 
123 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 585–586. p. 
124 Vári–Pál–Brakensiek 2014. 111–113.
125 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 396., 452–456.
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való házassága alkalmából hatlovas hintót kapott Csáky Antaltól nász-
ajándékba, illetve Szikszón egy ház és egy telek kiváltására való pénzt.126 

A patrónus-kliens közötti személyes bizalom megnyilvánulásai szá-
mos szöveghelyen tetten érhetőek. Sokat elárulnak erről a testi gesztusok. 
A titkárnak, mint a familiárisok legelőkelőbb rétegének a bizalmas-bizal-
massági viszony miatt is megengedett volt ura testi érintése és viszont. 
127 A szolgálatba Tiszta Pál titkári pályájának kezdetén beletartozott a 
patrónus asztalánál való felszolgálás, később azonban – ahogyan a kliens 
társadalmi státusza emelkedett – ez a kötelezettség eltűnt,128 helyette a bi-
zalmaskodó patriarchális viszonyulás vált megfi gyelhetővé Csáky részé-
ről (például nyilvános társaságban beosztottja érdemeinek bizonygatása, 
vállainak megveregetése).129 A patrónus halálakor is a hozzá legközelebb 
álló hűséges kliens zárta le az úr szemeit és szervezte annak temetési 
ceremóniáját is. Tiszta Pálról elmondják a vallomások, hogy Csáky Antal 
végtisztességéről is – saját költségén – ő gondoskodott: intézkedett a 
castrum doloris felállításáról, a kassai ferencesek templomában tartandó 
gyászmiséről és még egy nyomtatott halotti prédikációt is ő adatott ki ura 
emlékére.130 

126 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 341., 389. A forrásszöveg 
szerint Csáky gróf apósának, Berényi Tamásnak a halála után történt osztozkodáskor 
Tiszta sikerrel képviselte megbízója érdekeit, ezért kapott 800 forintot ajándékba: 
„azon osztályt szerencsésen véghez vitte vólna, és így ennek megjutalmazására esett 

ezen Szikszói Háznak adása, s  ottan kezdte azután lakását s gazdaságát Tiszta Pál 

uram, s külön konyhán való élését”.
127 Tóth 2006. 286., 289. A titkár feladatköréhez tartozott eredetileg például ura aszta-
li kiszolgálása, fürdetése, de a halott nagyúr testét is csak ő érinthette meg. 
128 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 339–340.: “próba után egy 

néhány hetek múlva ugy  lett azután secretariussá, de úgy mint ollyan is, nem üllt 

mindjárt a’ Gróff  asztalához, hanem háta megett fent udvaroltt, valameddig a Tituláltt 

nemes Vármegye Vice Notáriussának nem denominálta Eö Excellentiája, így aztán 

asztalához is applikáltatott”.
129 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 1036–1037, 1137–1142.
130 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 1020., 1030. Tiszta Pál 
megrendelésére készült el Biró István jezsuita atya Csáky Istvánról írt prédikációja: 
Biró 1764. 
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 Tiszta Pál a Csáky-uradalom prefektusi tisztségéből való elmozdítása 
is a hagyományos, bizalmon alapuló jellegű patrónus-kliens viszony 
ellentmondásosságára mutat rá.131 A prefektus – élvezve az urához fű-
ződő bizalmas viszony előnyeit és a laza ellenőrző mechanizmusokat 
– gyorsan meggazdagodhatott azzal, hogy messzemenőkig kihasználta a 
nagybirtok erőforrásait.132 Ennek oka elsősorban az volt, hogy a bürokra-
tikus szervezési elvek a magyarországi nagybirtok-igazgatásban a XVIII. 
század második felében kezdtek megvalósulni.133 A peranyag alapján 
megállapítható, hogy a források által áttekintett időszakban (1740-1760-
as évek) az abaúji Csáky-birtokokon ez a fordulat még nem következett 
be. Nem volt körülhatárolva Tiszta Pál uradalomigazgatásban élvezett 
jogköre sem: a vallomástevők abban is bizonytalanok, hogy Tiszta Pál 
milyen címen irányította évekig az uradalmat.134 

Tiszta Pál gyors felemelkedése kiváltotta a felső-magyarországi rendi 
társadalom rosszallását, egyfajta rang- és státusvitát is eredményezett. A 
kora újkorban az egyén társadalmi helyzetet elsősorban a hagyományok, 
a szokások és a származás határozta meg, ám a főúri kliens egyik terüle-
ten sem rendelkezett túl előnyös adottságokkal.135 Amikor a grófnő kis-
korú árvái nevében pert indított néhai Tiszta Pál kliense ellen, nemcsak 
„hűtlen kezelés”-sel vádolta, hanem hírnevének lejáratásával, társadalmi 

131 A szoros bizalmi viszonyt számos forrásrészlettel lehetne alátámasztani: pl. „a tiszt-

ségek osztása is, sőt asztalához is az Méltsóságos Grófnak csak az jött, a ’kit Tiszta Pál 

Uram akart, s a’ kit ő szeretett azt szerette a Méltóságos Gróf is”,”ugy folytatta minden 

dolgait, valamint maga akarta, mert a Grófot tellyességgel magáévá tette”, „a Gróff nak 

mindenese vala, kétség kívül az Erszénnyel és Cassával is az disponáltt”. Ezekre: ÖStA, 
HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna Maria Bere-
nyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 325., 344–345., 348.
132 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. Erre mutat a számos tipikus 
visszaélés, amiről a tanúvallatási jegyzőkönyvek is bizonyságot adnak: több tiszttartót 
azok haláláig nem számoltatott el, Csáky Antal gróf kézjegyét hamisítva a nevében 
pénzösszegeket kölcsönzött és vett fel, az uradalom területéből számos birtokrészt 
kiszakítva saját maga használta azokat vagy éppen ura jobbágyait saját kastélyának 
építésére hajtotta, továbbá a Csáky- levéltárból számos jogbiztosító értékű iratot tar-
tott vissza magánál. 
133 A szervezési elvekre és a gyakorlatra: Vári–Pál–Brakensiek 2014. 26., Vári 1990. 
1–27.
134 Vagyis nem egyeztek abban, hogy titkár-, plenipotenciárius- jószágigazgató és/ 
vagy számadó, illetve levéltáros is lett volna. 
135 Stollberg–Rilinger 2014. 204.
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státusának megkérdőjelezésével igyekezett ellehetetleníteni ellenfelét.136 
A Csáky-levéltárban fennmaradt perjegyzőkönyv is arra mutat, hogy 
a jól megválogatott tanúk és a tendenciózus kérdések a készítetőnek, 
az özvegy Csákynénak kedveztek. Az új prefektus, Kornis Mihály egy 
jurátus társaságában a levélíró alispán szerint „nagy döhösséggel, nagy 

lármával vármegyérűl vármegyére járt, ellenem mint publicus malefactor 

ellen tanúkat hajhaszott, azokat ijesztéssel, zaklatással, s biztatással szo-

rongatta , végtére magát is meg esketette, több mocskos kérdések között”.137 

1774-ben Királyi Tábla ítéletét követően ellenségei szinte örömünnepet 
ültek: „Méltóságos Gróff nénak Emberei az sententiát magyar nyelven ha-

misan mocskos terminusokkal fordítván, azt is in mei prostiutionem házrúl 

házra, vármegyérül vármegyére küldezték, Nagy Idán nagy Tractatiót T. 

Deum laudamust solemniter tartottak, a sok parasztokat öszve hívatván 

az utczára hordós Borokat ki huzván, lövöldözések között a sententiát 

publicálták, teli torokkal, hogy már mindenemet elfoglalják és még több 

féle böstelenségeket véghez vittek”.138A tanúkihallgatásokból kitetszik, 
hogy a térség bene possessionatus családjainak tagjai (például Fáy, 
Dessewff y, Pálóczi Horváth, Jábraczky) saját társadalmi tekintélyükre 
és pozíciójukra veszélyes egyént láttak a parvenü jószágigazgatóban. Sé-
relmezték a birtokos nemesekét meghaladó és már-már a mágnásokéval 
vetekedő életmódját: „nem nemesi formán, hanem mágnások formájára él 

és uralkodik a sellyebi kastéllyában”.139 Többek közt felhozzák ellene, hogy 
már fi atal korában hat lovas fogattal járt vagy, hogy selyébi kastélyához 
házikápolnát építetett, ahová saját orgonát építetett és itt külön káplánt 
tart. Kastélyában minden évben Pál- és Eszter-napkor nagy táncünnep-
ségeket rendezett. Feltűnt nekik, hogy már titkár korában „arannyal és 

ezüsttel fénylő ruhákban járt”, noha „szegény jövevény legénynek látta-

tott”. 140

136 ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 20–21.
137 ÖStA, HHStA, Famillienarchiv Csáky, Fasc.14., Nr. 123. 53. Selyeb, 1767. június 4. 
Tiszta Pál levele Csáky Jánoshoz.
138 ÖStA, HHStA, Famillienarchiv Csáky, Fasc.14., Nr. 123. 73.  Selyeb, 1774. december 
29. Tiszta Pál levele Csáky Jánoshoz.
139 ÖStA, HHStA, Famillienarchiv Csáky, Fasc. 138., No. 13. Prozeß zwischen Anna 
Maria Berenyi, verwitwete Gräfi n Csaky und Paul Tiszta. 484. 
140 Uo. 383-387.
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Az ügy utóéletéhez tartozik, hogy Csáky Antal halála után Csáky Já-
nos (1720–1795) későbbi országbíróként, mint a „Méltóságos Familiának 

Directora”, vagyis legidősebb férfi tagja „örökölte meg” unokatestvére 
kliensét.141 Tiszta Pál feltehetőleg az ő támogatását élvezte az özvegy 
Csákyné elleni perében, de kilincselt nála közbenjárásért egy megürese-
dett királyi táblai és testvére, János számára a szepesi kamarai tanácsosi 
címért, ekkor még mindkét esetben sikertelenül. 142 A levéltár-történeti 
szakirodalomból azonban ismert, hogy 1764-ben – már Csáky Antal ha-
lála után az új senior, Csáky János idején nyeri el a família Hotkócon lévő 
nemzetségi levéltárosi tisztségét és teszi le hivatali esküjét.143 Kliensünk 
közhivatalnoki pályája 1764 után sem tört meg. Feltehetően a régióban 
nagy kiterjedésű birtokokkal és az itteni hivatalokban is jelentős befolyást 
gyakorló Csáky János pártfogásának köszönhető, hogy Tiszta Pál ezután 
még a szepesi kamarai adminisztráció tanácsosi tisztségét is elnyerte 
1772-ben, illetve ugyanekkor ő lett a Lengyelországtól visszacsatolt és 
külön igazgatás alá rendelt szepesi tizenhat város adminisztrátora is.144 
Sőt, testvére, Tiszta János is a Szepesi Kamarai Adminisztrációhoz került: 
1764-től altitkárként, majd 1766-tól titkárként működött nyugdíjazásáig, 
1774-ig.145 Tiszta Pál 1777. október 20-án hunyt el Iglón hatvanhét éves 
korában.146 Utódai – Tiszta Pál birtok- és pozíciószerzésének köszönhe-
tően stabilizálták társadalmi helyzetüket a vármegyei elitben: például fi a, 
Ferenc 1798-ban Abaúj vármegye főjegyzője is lett.147 

Utószó

Összegzésképpen megállapítható, hogy az országgyűlési politikában a 
XVIII. században is megfogható a tiszai vármegyék állandó ellenzéki 
141 ÖStA, HHStA., Famillienarchiv Csáky, Fasc.14., Nr. 123. 52. p. Selyéb, 1767.március 
6. Tiszta Pál levele Csáky Jánoshoz. 
142 ÖStA, HHStA., Famillienarchiv Csáky, Fasc.14., Nr. 123. 61..; Uo. 57. Selyéb, 1767.
december 2. Tiszta Pál levelei Csáky János grófh oz
143 Fügedi 1979. 94. 
144 Bruckner 1913. 38.
145 Fallenbüchl 1967. 220., 221. 
146 RL B/15. Johannita levéltár, Daróczy Zoltán genealógiai gyűjteménye, 127. doboz. 
Tiszta család.
147 Csoma 1897. 589.

habitus.indb   173habitus.indb   173 2016.04.05.   23:28:212016.04.05.   23:28:21



nagy jános174

magatartása, főként az adóügy terén. A vallási kérdés, noha egy 1715. évi 
törvény értelmében diéta nem tárgyalhatott felekezeti sérelmet – látens 
módon a vármegyei politika szintjén is jelen volt, amint ezt a szabolcsi 
és az ugocsai példa is bizonyítja. Az országgyűlési követek – mint ne-
mesi közösségeik képviselői azonban nemcsak konfrontáció, hanem 
az együttműködés útján is járhattak az országgyűlési politikában: a 
patrónus-kliens viszonyrendszer révén egzisztenciálisan is kötődhettek 
a kormányzat helyi exponensét jelentő főispánhoz, mint a Perényiek, 
illetve a Károlyiak példája mutatta. A nyugati-északnyugati régió túlné-
pesedett vármegyéi kibocsátó területét képezték a szegény, de iskolázott 
és hivatalkereső köznemességnek, amely befolyásos főrangú patrónus 
nélkül aligha csinálhatott volna karriert a távoli kelet-magyarországi 
vármegyékben.148 Egyfelől a régió speciális viszonyaiból adódóan az 
itteni mágnáscsaládok nem élhettek hosszú távon az ország kormányzati 
központjában lévő Pozsonyban vagy Bécsben, ezért itteni közvetítőik 
révén igyekeztek érdekeiket érvényesíteni vagy információkat szerezni az 
országos politika alakulásáról, miként Szuhányi Márton alakja mutatja.149 
Másfelől a képzett emberfők hiánya miatt az északkelet-magyarországi 
főurak (sokszor egyben főispánok) is rá voltak utalva a gazdaságukban 
vagy az igazgatásuk alatt álló vármegyékben „hű szolgák” segítségére. 
Tiszta Pál és a Csákyak viszonya az utóbbi jelenséget példázza. Csáky 
Antalnak, mint a magyarországi, illetve a bécsi közélettől visszavonuló 
mágnásnak is szüksége volt a bürokratizálódó birtokstruktúrát átlátni 
és ellenőrizni képes, a vármegyei ügyeket is ura elvárásai szerint 
kézben tartó és műveltsége révén az országos közéletben is bevethető 
kliensre, akit (a patrónusa bizalmával is visszaélni kész) Tiszta Pál 
személyében talált meg. Tiszta pere Csáky Antal özvegyével csak a 
mágnáscsaláddal való viszony rövid távú elhidegülését hozta, ám az 
abaúji alispánnak a patrónus-kliens kapcsolatot a szendrői nagyúr 
halálát követő új családfővel, Csáky Jánossal is sikerült megújítania, 
saját karrierje érdekében felhasználnia, bár már nem az elődjével 

148 A dél-alföldi megyékbe irányuló nemesi migráció folyamatában hangsúlyos a hi-
vatalkereső, a Felvidék nyugati és északi vármegyéiből származó nemesség jelenléte: 
Szabó 2008. 37–38.; Szilágyi 2011. 74–75. Pest-Pilis-Solt vármegye XVIII. századi 
országgyűlési követei kapcsán végzett vizsgálat hasonló irányú és tartalmú nemesi 
migrációs folyamatot regisztrált: Nagy 2012. 112–113. 
149 Analógiaként kell megemlítenem Vass Mihálynak, Haller Sámuel báró kliensének 
levelezését: Khavanova 2015. 10–15. 

habitus.indb   174habitus.indb   174 2016.04.05.   23:28:212016.04.05.   23:28:21



politikai viszonyok és országgyűlési követküldés... 175

megszokott bizalmas hangon. A hűség és a függőség kettősége hosszú 
távon is meghatározta tehát a klientéla résztvevőinek cselekedeteit: a 
viszonyrendszer több nemzedéken keresztül is befolyásolhatta az illető 
életpályáját. A patrónus-kliensi kapcsolatok akkor sem tűntek el teljesen, 
amikor a kliens stabilizálta saját társadalmi-vagyoni helyzetét. Szuhányi 
a Perényi családba beházasodva és jó informált helytartótanácsosként 
azonban egyenrangú partnerként tárgyalhatott az elszegényedett ugocsai 
mágnásfamíliával. Helytartótanácsosként, mint az állami bürokrácia 
tagjának nem feltétlenül kellett a kormányzati intenciókat támogatnia a 
diétán, hanem továbbra is követhette patrónusa és vármegyéje érdekeit. 
A kettős-hármas kötődés mindkét szereplő esetében (helytartótanácsos-
ként/kamarai tisztviselőként, illetve vármegyei tisztviselőként és főúri 
kliensként) sem zárta ki azt, hogy az illető vármegyéje küldötteként rendi 
érdekeket képviseljen a diétán.150 

Egyfelől igaz az, hogy a tisza-melléki vármegyék – noha megváltozott 
viszonyok között – már nem képviselhették az „Ugocsa non coronat” 
Habsburg-ellenességét, de a régió társadalmi problémáival és nagyszámú, 
illetve öntudatos nemesi közösségével továbbra is gócpontjai maradtak 
a rendi mozgalmaknak, amelyeket majd csak a reformkor tölt meg új 
tartalommal. Másfelől a főispáni beavatkozás a vármegyék közéletébe és 
hatalmi viszonyaiba klienseik révén érezhető volt a vizsgált időszakban, a 
XVIII. század közepén. A bene posessionati látszólagos országgyűléseken 
megmutatkozó önállóságának színfalai mögött egy, a korábbi mintákat is 
átörökítő viszonyrendszer határozta meg a politikai szereplők pillanatnyi 
mozgásterét, illetve hosszú távon karrierpályáját.

150 Nagy 2015. 80–81.
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Politische Umstände und die Deputierung der 

Landestagabgeordneten in Nordost-Ungarn um 

die Mitte des 18. Jahrhunderts. (Angaben zur 

Beziehungen des Komitatsabgeordneten von die 

Diät im Jahr 1751)

In der ungarischen Geschichtsschreibung ist die oppositionelle 
Haltung und politische Tradition der nordöstlichen Komitate im Bezug 
der Frühneuzeit  ist ein lebendiger Topos. Die hiesige Abgesandten ha-
ben aktive Rolle in der Geschichte des ungarischen Parlamentarismus 
im 18. Jahrhundert gespielt, aber wissen wir kaum über die gesellschaft -
liche und politische Lage dieser Landschaft . In der vorliegender Studie 
handelt es um die politischen Verhältnisse, die sich bei Deputierung der 
Komitatsabgeordneten um 1751 in dieser Region als Beispiel Komitate 
Szabolcs, Ugocsa kundgegeben haben. Die fi nanzielle und konfessionelle 
Beschwerden haben dazu getragen, dass die oppositionelles Verhalten 
gegenüber die Regierung entwickelt haben. Zuletzt, in zwei Fallstudien 
analysiere ich die regionale Macht der Magnatenfamilien Károlyi und 
Csáky im Komitat Szatmár und Abaúj. Die Konsequenzen meiner For-
schung liegen daran, dass die Beziehung zwischen Patron und Klient in 
dieser Region weitergelebt hat und sie im Bereich von Politik spürbar 
geblieben ist. Nicht nur im Bereich von der Herrschaft sverwaltung und 
der Komitaten, sondern auch im Feld der Zentralverwaltung haben die 
Magnaten durch „gehorsame Diener” Einfl uss geübt. Die Lücken des 
Systems haben das auch für die Klienten versichert hat, dass sie ihre 
gesellschaft liche-fi nanzielle Aufschwung unterstützt und ihr eigenes 
regionales politisches Interesse auch vertreten gekannt haben. 
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Kuria kiáltás – az 1752. évi felekezeti 

villongás Gyöngyösön

Gyöngyösön a XVI–XVII. században kisebbségi, de erős, jól szer-
vezett református közösség jött létre. Változás 1688, illetve 1710 
után következett be helyzetükben: elvették templomukat, és a 

lelkészt, valamint az iskolamestert diákjaival együtt kiűzték a városból. 
A gyöngyösi református gyülekezet intézményi szinten ellehetetlenült, 
szabad vallásgyakorlatát elveszítette. Ezt követően vallásgyakorlatukat a 
plébánosokkal kötött egyezségek szabályozták. A XVI–XVII. században 
felhalmozott szellemi tartalékok azonban elégségesnek bizonyultak ah-
hoz, hogy a közösség átvészelje a XVIII. század rekatolizáló törekvései 
által meghatározott „árva eklézsia” időszakát.

E rekatolizáló szándék különösen markáns megnyilvánulása az 
1751–52. évi konfl iktus. Ugyanakkor az eset rávilágít arra is, hogy egy 
kisebbségi, és ebben az időszakban vallásgyakorlatában is erősen korláto-
zott, így intézményes keretekkel nem rendelkező gyülekezet nem feltét-
lenül veszítette el az érdekérvényesítés minden lehetőségét. Meglehetősen 
szűk határok között ugyan, de a gyöngyösi reformátusok képesek voltak 
jogaikat megvédeni.

A helyi plébánosok és a gyöngyösi reformátusok egyezségei

A gyöngyösi reformátusok vallásgyakorlatának kereteit a konfl iktus ki-
törésekor a plébánosokkal kötött egyezségek szabályozták.1 Az első ilyen 
megegyezésre 1698-ban került sor, Almási András plébános idejében. 
A reformátusok évi 100 magyar forintot fi zettek negyedéves részletekben 

1 GyREL A VI. Egyezséglevelek (plébánossal).
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a plébánosnak, és a stólát is meg kellett fi zetniük, hogy máshová mehes-
senek kereszteltetni, esküdni. Évente két személy járt el a nevükben, ők 
tájékoztatták a plébánost a keresztelendők, házasulandók és halottak 
számáról, megfi zették a stóladíjat, és ők vitték el az éves száz forintot 
is. Az egyezségben szerepelt még a katolikusok gúnyolásának, valamint 
vallásgyakorlatuk akadályozásának tilalma, az ezért járó büntetés ösz-
szegével (12 forint) együtt. A katolikus fél egyetlen kötelezettsége a tőle 
kért szolgálatok ellátása volt. Emellett az egyezség kitért arra is, hogy a 
plébános nem kérhet többet stóladíjként a reformátusoktól, mint saját 
híveitől.2 Ez az egyezség az Explanatio Leopoldina rendelkezéseihez és az 
országos szabályozáshoz képest nem biztosított többletjogokat a reformá-
tusok számára.

A következő egyezséget 1714-ben kötötték Árokszállási József plébá-
nossal. Új egyezség kötésére a Rákóczi-szabadságharc alatt, majd az azt 
követő időszakban az erőviszonyokban bekövetkezett változások miatt 
volt szükség. Tartalmát tekintve jórészt megegyezett az elsővel. Új elem a 
szövegszerűen is megjelenő saját háznál engedélyezett protestáns vallás-
gyakorlat és a református temetés szabályozása. Eszerint a reformátusok 
maguk temethették el halottaikat, a plébános jelenléte nélkül.3 Ez utóbbi 
elem tekinthető engedménynek az országos szabályozáshoz képest. Bár 
ezek az egyezségek nem sokban kedveztek a reformátusoknak – ez az 
erőviszonyok országos és helyi alakulásából következik –, mégis a helyi 
konfl iktuskezelés bevált modelljének tekinthetjük őket. Az 1751–52-ben 
kitört felekezeti konfl iktus idején ez az Árokszállási-féle 1714. évi egyez-
ség volt érvényben.

Az 1751–52. évi konfl iktus eseményei

Barta Ferenc 1750-től volt gyöngyösi plébános. A plébánosi nyugták 
arról tanúskodnak, hogy kezdetben ő is tiszteletben tartotta az egyez-
séget, még 1751-ben is felvette a reformátusoktól járó 100 forintot.4 De 
az első inzultusok is ebben az évben érték a reformátusokat. November 

2GyREL A VI. Egyezséglevelek (plébánossal). Almási András plébánossal kötött 
egyezséglevél.
3GyREL A VI. Egyezséglevelek (plébánossal). Árokszállási Józseff el kötött egyezség-
levél 1714.
4GyREL A VIII. Plébánosi nyugták 1698–1791. Barta Ferenc nyugtái 1751.
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elején Demeter Istvánt elfogatta a plébános, mert saját háznépe mellett 
néhány szomszédjával együtt végzett könyörgést. Tokai Gergelyt pedig 
– szintén a plébános parancsára – elfogták és börtönbe vetették. Átté-
réséig fogva tartották, azzal az indoklással, hogy korábban is katolikus 
volt.5 Ezekben az esetekben még lehetett hivatkozni a Carolina Resolutio 
rendelkezéseire.6 Hamarosan azonban újabb fellépésre került sor, amely 
több protestáns lakost is érintett. Vízkeresztkor egyeseket a plébános 
gúnyolt otthonukban, másokat az egyik káplán kényszerített a kereszt 
csókolására.7

Barta Ferenc 1752. január 26-án, a vármegyei törvényszéken kijelen-
tette, nem veszi fel többet a reformátusoktól járó összeget, viszont a val-
lásgyakorlat addig engedélyezett elemeit sem tűri tovább.8 Így a rédeiek, 
akik szintén hozzájárultak a 100 forinthoz, sem temetkezhettek a gyön-
gyösi református temetőbe.9 A plébános e nyilatkozatával felmondta az 
addig érvényben lévő egyezséget, és a továbbiakban ki is tartott emellett. 
A reformátusok a szokásnak megfelelően február 21-én elvitték a követ-
kező negyedévre esedékes 25 forintot, de Barta Ferenc visszautasította és 
megismételte a vármegyei törvényszéken elhangzottakat.10

Hamarosan az egész városban elterjedtek a gúnyolódások is, amelye-
ket a források, és főként a vizsgálat tanúi mind a plébános a prédikációira 
vezettek vissza.11 Márciusban a református temetőt is támadás érte.12A 
református fél is igyekezett érdekeit megvédeni, ezért különböző fóru-
mokhoz fordult instantiákban, illetve személyesen, követség útján. Ennek 
azonban sokáig nem volt komoly hozadéka.13

5GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv.
6Csohány 1994. 25–26.
7GyREL A VII.Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv.
8GyREL A VII. Kuria kiáltás: Gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri püs-
pöknek (Gyöngyös, 1752. március 11.) GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv: „meg nevezett szabacságaikban Plébanus Urtúl keztek háborgattattni.” 
„kálvinistáktúl meg járó kantor pénzt nem akarván acceptálni, szabacságainkat is 

kérdésben nem kezte venni”.
9GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi helvetica confession levőknek gravamenjeik.
10GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
11GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
12GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 11.)
13GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
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Az egri püspök levele 1752. március 15-én kelt, és arra szólította fel 
a plébánost, hogy az országos szabályozás szerint járjon el, függetlenül 
az elődök által kötött egyezségektől.14 Bár a püspök levelében kifejezet-
ten kérte, a plébános nem hagyott fel a protestánsok szidalmazásával, 
és híveit is erre buzdította. A levél fordulópontot abból a szempontból 
jelentett, hogy ezután Barta Ferenc követelte az évi 100 forintot, míg a 
reformátusok már nem akarták fi zetni.15

Az év folyamán újabb inzultusok érték a reformátusokat. Egyiküket, 
Illés Andrást katolizálásra akarták kényszeríteni, de végül elszökött. A 
gúnyolódások sem hagytak alább. Pünkösd előtt nem sokkal Gyöngyösön 
járt Grassalkovich Antal kamaraelnök, ő szintén kérte a gúnyolódások 
beszüntetését.16 A plébánosra azonban ez sem volt semmilyen hatással.17

Júniusban került sor a Bajcsi Mihály, a református egyház gondnoka 
által kezdeményezett vizsgálatra.18 Különösebb foganatja nem lehetett, 
mivel Prónay Gábor levele 1752. szeptember 7-i keltezésű,19 és ezt kö-
vetően írhatta meg az uralkodóhoz szóló folyamodványát.20 Mindezek 
után a gyöngyösi reformátusok ismét az egri püspökhöz fordultak. Végül 
Barkóczy Ferenc 1752. november 15-i levele zárta le a konfl iktust, amelyet 
már Barta Ferenc utódjának címzett.21

kamaraelnöknek (1752. május–június)
14GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Barta Ferenc plébá-
nosnak (Eger, 1752. március 15.)
15GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 20.)
16GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
17GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Darvas József Nógrád 
megyei aljegyzőnek (Gyöngyös, 1752.június 2.): „…mit nyertünk [a reformátusok] vélle 

hogy a Camerae Praeses úrhoz folyamodtunk, csak anyit félek [a plébános] a Camerae 

Praesestül mint Bajcsitúl, Bajcsitúl anyit mint a Camerae Praesestül…”
18GyREL A VII. Kuria kiáltás: Erdődy György országbíró rendelete Beniczky László 
királyi táblai jegyzőnek (1752. június 19.)
19GyREL A VII. Kuria kiáltás: Prónay Gábor levele (Pest, 1752. szeptember 7.)
20GyREL A VII. Kuria kiáltás: Prónay Gábor folyamodványa
21GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
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A plébános célkitűzései és megvalósulásukat szolgáló 

lépései

A források kiemelik, hogy kezdetben a plébános is az érvényben lévő 
egyezség szerint járt el.22 A viszály eredete nem köthető tehát egyszerűen 
a plébánosváltáshoz, az új közeghez való alkalmazkodás hiánya helyett 
a plébános konkrét célkitűzéseinek megvalósításáról lehetett szó. Barta 
Ferenc szándéka pedig a gyöngyösi reformátusság felszámolása volt. A 
vármegyei törvényszéken kijelentette, hogy „esztendő forgása alatt ben-

nünket [reformátusokat] itt meg nem szenved.”23 Hasonlóképpen nyilat-
kozott március 5-én, amikor a református Farkas János és Deli Gergely 
nála jártak: „nem nyugszom meg addig, míg ki nem verlek benneteket”.24

Célja elérése érdekében viszonylag széles eszköztárat vonultatott fel. A 
vármegyei törvényszéken protestatiot nyújtott be, elfogatott, bezáratott 
reformátusokat.25 A vallásgyakorlatot is minden módon igyekezett kor-
látozni. Ezért nem fogadta el az egyezséget sem, sőt éppen abban látta 
a bajok forrását. Február 21-én korábbi kijelentését azzal egészítette ki: 
„Hogy azok az én antesuccessorajim is vétkeztek és roszszul cselekedték, 

hogy az Eretnek lélek árát felvették, mert most keveseb Calvenista volna 

az Városban.”26

Bár a vallásgyakorlat teljes akadályozása megfelelő módszernek tűn-
hetett a reformátusok elűzésére, Barkóczy Ferenc püspök március 15-i 
levelében óva intette a túlkapásoktól, és csak a temetésre vonatkozó kor-
látozásokat hagyta jóvá, emellett a gúnyolódásokkal is fel kellett volna 
hagynia. Mindemellett arra is intette, hogy ha a reformátusok szegnék 
meg az előírásokat, akkor se önhatalmúlag járjon el, hanem forduljon 
a vármegyéhez.27 A levél nem sokat segített a reformátusok helyzetén, 

22GyREL A VII. Kuria kiáltás
23GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 11.)
24GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 11.)
25GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
26GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
27GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Barta Ferenc plébá-
nosnak (Eger, 1752.  március 15.)
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legfeljebb a temető elleni újabb támadást gátolta meg.28 Épp ellenkezőleg, 
lényegi változást abban hozott, hogy most már a plébános követelte az 
évi 100 forint megfi zetését, és az esketés, temetés engedélyezését is ehhez 
kötötte.29

Gúnyolódások

Bán Imre a gyöngyösi levéltár anyagát ismertető tanulmányában gúny-
perként hivatkozik az eseményekre,30 és ez nem véletlen. A forrásokban 
hangsúlyos elemként jelennek meg a különböző szitkozódások, amelyek 
a reformátusok elleni hangulatkeltést szolgálták. A plébános szerepe 
ebben is meghatározó volt: mind az utcán, mind prédikációiban maga 
mutatott példát, bíztatta és tanította híveit a gúnyolódásra. A hatás pedig 
nem maradt el. A gúnyolódások az egész városban elterjedtek. Főként a 
szőlőhegyeken került rájuk sor, de az is előfordult, hogy éjszaka a refor-
mátus lakosok ablaka alatt kurjongattak.31

A forrásokból változatos nyelvi anyag rajzolódik ki. Elterjedtségükre 
vonatkozóan elmondható, hogy az „ihi kuria” messze a leggyakoribb 
gúnyolódás (41 említés a forrásanyagban), ezt követi az „ördög atta 
(teremtette) hitű és vallás(úak)” (20), majd az „Esopus komondorai” (9). 
Ezek mellett közkeletűnek tekinthető az „ördög szerzette” alak, a „veszett 

állat”, az „ördög tojása”, a „faszom hitén való” és az „ördöggel egy hiten 
vagyon” káromlás is.

Külön kitérnék az „ihi curia” kifejezésre és változataira. Az iratanyag-
ban – mint láttuk – ez a gúnyolódás fordul elő a leggyakrabban, így 
Gyöngyösön mindenképpen közkeletűnek kell tekinteni. A júniusi vizs-
gálat során a tanúk mind a plébános prédikációjára vezették vissza: „… 
az Ihi Kuriát Praedikálló székben elő hozta (…); melly Praedikátió után 

azon Ihi Kuriálgatás mingyárt kezdődött.”32 A szitkozódás felekezetre 
utaló volta egyértelmű, a protestánsok magánházakra (curia) korláto-
zott vallásgyakorlatára utalt. A vallásgyakorlat törvényes kereteit, mint 
sajátosságot ragadta meg, vallásuk elnyomott helyzetére emlékeztette a 

28GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
29GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 20.)
30 Bán 1943. 392–393.
31GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
32GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
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protestánsokat. A gyöngyösiek közül némelyek még sértőbbé igyekeztek 
tenni megjegyzéseiket, vulgáris elemekkel egészítve ki őket („ihi faszom 

hitén való kuria”).33 Eredeti jelentésétől függetlenedve – talán mert hasz-
nálója eleve nem értette jelentését, csak azt, hogy protestánsokra használt 
sértés – a két elem egymástól elválva, önálló szitokszóként más károm-
kodásokkal kapcsolódott össze (pl. „az Curja ördög atta vallása”34, „ihi 

menyed pinájával egy hiten való”35).
Felmerül a kérdés, hogy mennyire köthetők társadalmi réteghez 

vagy felekezethez a káromkodások. Az obszcén elemeket tartalmazó 
míveltetésekkel36 főként az alacsonyabb társadalmi rétegek – pl. kapások 
– éltek. Nehezíti azonban a csoporthoz kötést, hogy a feljegyzésekben nem 
mindig szerepel erre utaló információ. Sokszor csak maga a káromkodás 
került feljegyzésre, esetleg mint általában elhangzót szerepeltették. Ez 
akár nagyobb elterjedtségre is utalhat. Máskor konkrét személyeket jelöl-
tek meg káromkodóként. Az ő esetükben egyéb források hiányában nem 
tudjuk megállapítani, melyik társadalmi csoporthoz tartoztak. Felekezeti 
megoszlás tekintetében azt látjuk, hogy jórészt katolikusok éltek ezekkel 
a kifejezésekkel a reformátusok (esetleg evangélikusok) kárára. Ezeket az 
adatokat azonban óvatosan kell kezelni, hiszen a források többsége is a 
reformátusokhoz köthető.

A plébános központi szerepe miatt fontos kitérni arra is, mennyiben 
köthetők a személyéhez a gúnyolódások. Nemcsak a református forrá-
sok, de a vizsgálat katolikus tanúi is megerősítették, hogy a plébános a 
következő kifejezésekkel élt: „ihi curja”, „eretnekek”, „ördög atta (vallás, 

vallású, hitű)”, „ördög szerzette”, „Esopus komondorai”, „caperniták”, 
„ördög köteményei”, „tűzre valók”. Csak katolikus tanú számolt be az 
„ördög tojása”, „ördögnél alábbvalók”, „ördög tanítványa” használatáról. 
A „kurvák”, „gyilkosok”, „tolvajok”, „paráznák”, „akasztófára valók”, 
„pogányok”, „kurva anyátok”, „gaz ember”, „ördög tanította”, „ördög 
gondolta”, „ördöggel egy hiten vagyon” és a „rongyos hitű” kifejezéseket 

33GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
34GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
35GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
36 A szakirodalomban és a korabeli jegyzőkönyvekben a káromkodások azon formáját 
jelöli, amelyekben (vagy szexuális tartalmú szavak vagy egyéb) testi funkciókra utaló 
szavak találhatók. Gyakran fordul elő más káromkodástípusokkal, pl. adta-teremtet-
tézésekkel, együtt („baszom az ördög atta hited”). l. Czigány 1992. 17.
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csak protestáns források említik.37 Azon gúnyolódások esetében, ame-
lyeket több, akár katolikus tanú vagy forrás is a plébánoshoz kötött 
valószínűsíthetjük, hogy valóban használta őket. Ahogy azt már ko-
rábban is említettük, a tanúk többször kiemelték a plébános szerepét a 
káromlások elterjedésében.38 Nincs olyan, közvetlenül a plébánoshoz 
köthető forrásunk, amelyben ő maga ismerné el valamelyik káromkodás 
használatát, mégis valószínűsíthető Barta Ferenc meghatározó szerepe 
azok elterjedésében.

A hangulatkeltés egyéb eszközei

Nem a szidalmazás volt az egyetlen provokáció, amit a reformátusoknak 
el kellett tűrniük. Ide sorolhatjuk a vízkeresztkor történteket, amikor a 
plébános szidalmazta, egyik káplánja pedig a kereszt csókolására is kény-
szerítette őket. A vízkeresztkor föllépő Bernát káplán vezette márciusban 
is a református temető elleni támadást. Ekkor a deákokkal az ott lévő 
fákat felvagdalták, elhordatták, a sírokra rakatott köveket széjjelhányták 
és az arra menő két református asszonyt is meghajigálták. A káplán más-
nap már újabb támadásról beszélt, de a püspök levele után erre végül nem 
került sor.39 A temető felszámolásával szintén a vallásgyakorlat lehetősé-
geit szűkítették volna, és a támadás a református közösség hangulatára 
is rányomhatta a bélyegét. Mindemellett a plébános prédikációiban a 
reformátusokkal való kapcsolat megszakítására is felszólította híveit: „…

se társalkodgyatok, hazatokban se ereszétek tanacsot se adgyatok se ne 

köszönnyetek nékik”.40

37GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
38GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv: „… említett 

Praedikátiótúl fogvást valahol meg láttyák Kálvinista vagy Lutheránus embert a 

Catholicusok, jelesen penig szöllő hegyeken, város piatzan egész ekkoráig minden nap 

kiáltyák: Ihi Kuria, ördög tojássa, Esopus Komondora, Kapernita, ördög köteménnye, 

Darvas Agara, Bajcsi Komondora, s több ez illyetén csúff  neveket.”
39GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
40GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
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Gazdasági életet érintő korlátozások

Barta Ferenc plébános gazdaságilag is igyekezett ellehetetleníteni a 
reformátusokat. Nyomást gyakorolt a szabócéhre, így a protestáns szabó-
mestereket megfosztották a legényektől és inasoktól. A cselédek esetében 
prédikációban tiltotta meg, hogy katolikus két hónapnál tovább reformá-
tusnál szolgáljon, vagy protestánst alkalmazzon.41 

A református források tanúsága szerint valóban hatékony volt a 
pszichológiai  hadviselés. Sok kálvinista elhagyta a várost, vagy kato-
lizált: „mivel többet el Kurjálgatott már Plebanus Uram 30 gazdánál 

közzülünk”.42 Egy pár évvel későbbi alamizsnálkodó levélben pedig ez 
áll: „Melly méltatlan üldözést nem szenvedhetvén, sokan közzülünk, a kik 

az igaz Hitben gyengébbek voltak, el szaladtanak s ellenkezoinkhez állot-

tak; sokan Házokat, s egyeb Javaikat, elvesztegetvén, másuva által vittek 

lakásokat”.43

A reformátusok védekezési stratégiái

A reformátusok a konfl iktus során végig a védekező fél pozíciójában 
voltak. Céljuk a konfl iktust megelőző állapotok visszaállítása volt. Ebbe 
beletartozott a legények és inasok tartásának joga,44 a különféle atrocitá-
sok felszámolása és a megszokott vallásgyakorlat, különösen a temetés 
módja.45 Miután a püspök leveléből kiderült, hogy az egyezség vissza-
állítására nincs remény,46 a száz forint elengedését kérték.47 Bizonyára 
mind a helyi, mind az országos szinten meglévő háttérbe szorítottságuk, 

41GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június), GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv
42GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Darvas József Nógrád 
megyei aljegyzőnek (Gyöngyös, 1752. június 2.)
43GyREL A VII. Soós András és a gyöngyösi reformátusok alamizsnálkodó levele 1756.
44GyREL A VII. Kuria kiáltás: Prónay Gábor levele (Pest, 1752. szeptember 7.)
45GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspökhöz (Gyöngyös, 1752. március 11.)
46GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Barta Ferenc plébá-
nosnak (Eger, 1752. március 15.)
47 GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek
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kisebbségi létük és az érvényben lévő korlátozó rendelkezések miatt sem 
álltak elő nagyobb igényekkel.

A református védekezés fórumai és keretei

A reformátusok védekezése jórészt nem helyi fórumokon zajlott. 
Ott legfeljebb a plébánossal próbáltak egyezkedni, elismertetni és a 
gyakorlatba átültetni a felsőbb fórumok döntéseit. A reformátusok lé-
péseiről ezért főként leveleikből értesülünk, ezek gyakran tartalmazzák 
sérelmeiket vagy korábbi próbálkozásaikat is.

Az egri püspökhöz benyújtott folyamodványok

Barkóczy Ferenc egri püspökhöz, Heves és Külső-Szolnok vármegye 
örökös főispánjához többször folyamodtak. Az első, az ügyben írt és a 
levéltárukban fennmaradt levelük 1752. március 11-i keltezésű, ebben 
az addigi gyakorlat fenntartását kérték.48 A püspök március 15-i levele a 
hatályos törvények és királyi rendeletek betartását írta elő. A korábbi, a 
plébánosok és a reformátusok között kötött egyezségeket nem tekintette 
mérvadónak.49 Így a temetést csak a plébános vagy általa kijelölt személy 
jelenlétében lehetett végezni, de a stóla megfi zetése után a reformátusok 
továbbra is mehettek máshová kereszteltetni, esküdni, és a plébános nem 
kérhetett tőlük többet, mint saját híveitől.50 Március 20-án ismét írtak 
a püspöknek. Levelükben a plébános elutasító magatartásáról számoltak 
be („csak ménnyetek csak akárhova és ménnyetek bátor újjobban viszsza 

Egerben nem bánom.”). Változás csupán az éves 100 forint kapcsán kö-
vetkezett be, ezután már a plébános is igényt tartott rá, de az egyezségből 
következő engedményeket továbbra sem ismerte el, a gúnyolódások 
beszüntetésére vonatkozó felszólítást pedig visszautasította.51 Ezeknek a 

48GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 11.)
49GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Barta Ferenc plébá-
nosnak (Eger, március 15.)
50GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Barta Ferenc plébá-
nosnak (Eger, 1752. március 15.)
51GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 20.)
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leveleknek, mint láttuk, sokáig nem volt komoly hozadéka.52 A következő 
folyamodvány valószínűleg jóval később keletkezett, de a református le-
véltár példányán nem szerepel dátum. Ebben ismét az egyezség helyreál-
lítását vagy a 100 forint elengedését kérték.53 A püspök Gyarmati György 
parókusnak írt levele – és annak a gyöngyösi reformátusok levéltárában 
őrzött másolata – valószínűleg erre az instantiára adott válasz, ugyanis 
a levélben felvetett kérdéseket szabályozza, ráadásul az iratok egymást 
követik a gyűjteményben is, bár ez lehet, hogy csak a jelenlegi rendben 
van így.54

A vármegyei szervek szerepe 

A vármegyei szervek is bekapcsolódtak az ügy folyamatába, hol a plé-
bános, hol a reformátusok képviselőinek kérésére. Először a plébános 
adott be protestatiot a reformátusok ellen a vármegyei törvényszéken. 
Erre válaszul a gyöngyösi reformátusok is megküldték sérelmeiket.55 A 
püspök márciusi levele után az alispánhoz fordultak. 1752. június 10-én 
Hamar Ferenc szolgabíró és Országh József esküdt a plébános kérésére 
június 26-át jelölték ki határidőnek az elmaradt részletek (50 forint) meg-
fi zetésére.56 A gyöngyösi reformátusok is nekik válaszoltak az ügyben, 
kifejtve érveiket arra vonatkozóan, miért nem fi zetik meg a kért pénzt.57 
Júniusban végül ismét az alispánhoz fordultak a csúfolódások és a 
plébános prédikációi és magatartása miatt.58

52GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
53GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek
54GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
55GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi helvetica confession levőknek gravamenjeik
56GyREL A VII. Kuria kiáltás: Hamar Ferenc szolgabíró és Országh József esküdt 
levele a reformátusoknak (Gyöngyös, 1752. június)
57GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok Hamar Ferenc szolgabírónak 
és Országh József esküdtnek írt válasza (Gyöngyös, 1752. június)
58GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok Dévay András alispánnak 
írt instantiája (1752. június)
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Grassalkovich Antal kamaraelnökhöz írt instantiák

Grassalkovich Antal kamaraelnökhöz, Gyöngyös egyik földesurához 
is többször fordultak. Az első neki címzett levél pontos keltezési ideje 
ismeretlen, május-június környékén íródhatott. Ebben felsorolták addigi 
sérelmeiket, példaként hozva olyan esetet is, ahol a sértett protestáns, a 
100 pálcával fenyegetett Illés András, Grassalkovich taksása volt, aki ígé-
retet tett ugyan az áttérésre, de aztán elszökött. Ezzel minden bizonnyal 
a földesúri érdekekre is akartak apellálni, hiszen így folytatták: „illyetén 

hallatlan iszonyúságokért Excellentiád Taxassai közzül jó becsülletes 

hasznot tévő gazdak el mentek.” Majd kicsit később: [a gúnyolások mi-
att] „Excellentiad fúndúsán meg nem maradhatunk ha partunkat nem 

fogja Excellentiad.” 59 A gyülekezet levéltárában lévő fogalmazványra 
feljegyezték, hogy talán Fajzat-pusztát oda kellene ígérni, úgy többet 
remélhetnek.60 Egy másik, szintén a május-júniusi időszakra tehető 
levelükből kiderül, hogy korábban már Pesten is felkeresték a kama-
raelnököt. Február 21-én, a meghiúsult pénzátadáskor tájékoztatták a 
plébánost Grassalkovich álláspontjáról, de ő nem vett róla tudomást.61 A 
gyöngyösi reformátusok június 2-án Darvas Józsefh ez írt leveléből az is 
kiderül, hogy a kamaraelnök személyesen is járt a városban, Barta Ferenc 
azonban ennek hatására sem változtatott magatartásán.62

Az 1752. júniusi vizsgálat

A vizsgálatot Bajcsi Mihály gondnok 1752. június 16-án kezdeményezte, 
és 1752. június 20-án került rá sor.63 A kérdéssorra Kis Dobronyi Isaák 
István tett javaslatot levelében, azt csak három kérdéssel egészítették ki.64 

59GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
60GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
61GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
62GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Darvas József Nógrád 
megyei aljegyzőnek (Gyöngyös, 1752. június 2.)
63GyREL A VII. Kuria kiáltás: Erdődy György országbíró rendelete Beniczky László 
királyi táblai jegyzőhöz 1752. június 19. GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv
64GyREL A VII. Kuria kiáltás: Kis Dobronyi Isaák István levele Beniczky Lászlónak 
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A háromból kettő két konkrét esetre (Demeter István és Tokai Gergely 
esete), egy pedig a várost elhagyókra vonatkozott. A feltett huszonnégy 
kérdésből öt vonatkozott a reformátusok addig megszokott vallásgyakor-
latára, nyolc a plébános magatartására – prédikációira, általa elkövetett 
gúnyolódásokra és egyéb kijelentéséire –, nyolc olyan konkrét esetre 
mint a temetőt ért támadás, vagy Demeter István elfogatása, egy általá-
nosságban a káromlásokra, egy a várost emiatt elhagyókra vonatkozott, 
az utolsó pedig további tanúk felől érdeklődött. A kérdésekre huszonhét 
tanú válaszolt, köztük kilenc katolikus is.65

Prónay Gábor szerepe

Prónay Gábor ágensként járt el a protestánsok ügyében. A gyöngyösi 
református levéltárban egy levele és egy fogalmazványának egy példánya 
maradt fenn. A levél 1752. szeptember 7-i keltezésű. Ebben a püspökkel 
való megegyezést javasolta, mert a korábbi gyakorlat helyreállítására nem 
maradt lehetőség. Az ismétlődő gúnyolódások, zaklatások miatt azonban 
az uralkodóhoz való folyamodást is szükségesnek látta.66 Ennek szövegét 
szintén ő fogalmazta. A mesterek sérelmeinek orvoslását, valamint a 
temetés formájának rendezését kérték.67

Református érvek kéréseik alátámasztására

A reformátusok célja az 1714-es egyezség érvényben tartása volt. Miután 
a püspök leveléből kiderült, hogy ebben nem bízhatnak, a 100 forint el-
engedését, és a tisztességes temetés biztosítását szerették volna elérni. Ér-
velésükben szorosan összekapcsolták a száz forint fi zetését és a temetésre 
vonatkozó engedményeket.68 Kezdetben ezért törekedtek a pénz megfi -
zetésére.69 A plébánosokkal kötött egyezségek szövegében valójában nem 

(Nagyréde, 1752. június 19.)
65GyREL A VII. Kuria kiáltás: Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
66GyREL A VII. Kuria kiáltás: Prónay Gábor levele (Pest, 1752. szeptember 7.)
67GyREL A VII. Kuria kiáltás: Prónay Gábor folyamodványa
68GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok Hamar Ferenc szolgabírónak 
és Országh József esküdtnek írt válasza (Gyöngyös, 1752. június), Tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv
69GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 20.)
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kapcsolódott össze a két elem, olyannyira, hogy az első egyezség nem 
is említette a temetés mikéntjét.70 Ugyanakkor nem kell csúsztatásnak 
tekinteni az érvelésüket, hiszen valóban a temetés módja volt az egyetlen 
olyan joguk, amelyet nem biztosítottak az országos rendelkezések. Hang-
súlyozták azt is, hogy a plébános is ismerte az egyezséget, sőt elismerte, 
hiszen addig ő is felvette a pénzt, és a vallásgyakorlat is megszokott ke-
retek között működhetett.71 A pénzfi zetéssel kapcsolatban érvelésükben 
visszatérő elem volt, hogy a vármegyei törvényszéken a plébános mondott 
le az összegről.72 Emellett gazdasági megfontolással is igyekeztek alátá-
masztani érvelésüket: a káromkodások miatt sokan elhagyták közülük a 
várost, megfogyatkoztak, ezért nem képesek az összeget megfi zetni.73 A 
püspöknek írt utolsó levelükben korábbi érveik közül csak az üldözteté-
sek miatti elvándorlást említették. Új érvként megjelent azonban, hogy 
a gyöngyösi katolikusok a város javaiból fi zették a plébánost. Érvelésük 
szerint így ők is hozzájárultak a plébános eltartásához. Egykori javaik pe-
dig a jezsuitákhoz kerültek, ezért kérték a további fi zetési kötelezettségek 
elengedését.74

Elvándorlás

Az elvándorlás kérdésére érdemes külön is kitérni. Felmerül, mennyire 
jelentett ez egyúttal gazdasági veszteséget és visszaesést a város számára. 
Annál is inkább, mivel azt is hangsúlyozták, hogy „jó gazdákról”, „jó 

hasznot hozó taxásokról” van szó.75. Mivel még arra vonatkozóan sincse-

70GyREL A VI. Egyezséglevelek (plébánossal). Almási András plébánossal kötött 
egyezséglevél
71GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi helvetica confession levőknek gravamenjeik, 
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
72GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok Hamar Ferenc szolgabíró-
nak és Országh József esküdtnek írt válasza (Gyöngyös, 1752. június), A gyöngyösi 
reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri püspöknek (Gyöngyös, 1752. március 20.)
73GyREL A VII. Kuria kiáltás: Hamar Ferenc szolgabírónak és Országh József esküdt-
nek írt válasza (1752. június), A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek
74GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
75 GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Darvas József Nógrád 
megyei aljegyzőnek (Gyöngyös, 1752.június 2.): „többet el Kurjálgatott már Plebanus 
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nek pontos adataink, hogy hányan és hová távoztak, nehéz lenne biztos 
választ adni a kérdésre. Mindenesetre fontos megemlíteni, hogy a forrá-
sok nem számoltak be gazdasági visszaesésről Gyöngyös történetében, 
épp ellenkezőleg, a város dinamikusan növekedett ebben az időszakban. 
A Gyöngyös gazdaságával foglalkozó tanulmányok kiemelik, hogy a vá-
ros rendkívül szűk határral rendelkezett, ebben az időszakban már nem 
is jutott föld minden évben minden lakosnak, valójában földhiányról 
beszélhetünk.76 Vagyis a távozó református gazdák földjei bizonyára nem 
maradtak műveletlenül.

Ha a város fejlődését nem is akasztotta meg az elvándorlás, mindez 
nem jelenti azt, hogy nem érintette érzékenyen a református közösséget. 
Előfordulhatott, hogy az általuk hátrahagyott vagyon katolikus kézbe 
került. Illés András szőlőjének az ára például a plébánoshoz került.77 Nem 
feledkezhetünk meg az áttértekről sem. Számukat, vagyoni helyzetüket 
további kutatások tárhatják fel. A reformátusok a békés visszarendeződés 
után is gyakran fordultak alamizsnálkodó leveleikben pártfogóikhoz 
vagy szerencsésebb sorsú gyülekezetekhez, és ezekben még évek múltán 
is hivatkoztak „kikurialgatott” társaik elvesztésére és az ebből fakadó 
gazdasági veszteségre.78 Forrás hiányában nehéz megmondani, hogy 
valóban súlyos veszteségről volt-e szó, vagy ez csupán jól használható 
érv volt kéréseik megindokolására. Mivel így egy intézményes keretekkel 
nem rendelkező közösség kezéből került ki ez a tőke, ez tovább csökkent-
hette annak súlyát, érdekérvényesítési lehetőségeit.

Uram 30 gazdánál közzülünk”. GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok 
Hamar Ferenc szolgabírónak és Országh József esküdtnek írt válasza (1752. június): 
„Ezen szertelen káromlások miatt annyira el fogyatkoztunk, hogy azon száz forintok 

fi zetésére éppen alkalmatlanok vagyúnk”. Valamint GyREL A VII. Kuria kiáltás: A 
gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri püspöknek: „Plebánus Urunk 

által rajtunk véghez vitt, tsufoltatás és üldözésünk miatt, felesen az értekesseb gazdák 

közzülünk el költöztek, az kik még eddig itt nyomorgunk is igen szegény állapottal va-

gyunk, ugy hogy semmi képpen azon száz forintokat meg nem adhattyuk.”
76Gál 2003. 405. Besze 2005. 169.
77GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Grassalkovich Antal 
kamaraelnöknek (1752. május–június)
78 GyREL A VII. Soós András és a gyöngyösi reformátusok alamizsnálkodó levele 
1756.
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Visszarendeződés

Hosszú viszály után, úgy tűnik, Barkóczy Ferenc egri püspök 1752. 
november 15-i levele zárta le konfl iktust. Ezt már Barta Ferenc utódjá-
nak, Gyarmati György parókusnak címezte. Ez a levél a március 15-it 
egészítette ki, és azzal együtt szabályozta az együttélés kereteit, illetve a 
református vallásgyakorlatot.79 Ezt az is mutatja, hogy 1776-os panaszuk-
ban a reformátusok is az 1752. március 15-i rendelkezésre hivatkoztak.80 
Tartalmilag mindkettőn felismerhető a korábbi egyezségek hatása. Ily 
módon beilleszthető azok sorába, annyi formai különbséggel, hogy most 
egy felsőbb hatóság utasításáról, és nem helyi megegyezésről van szó. 
A novemberi levél a márciusban szabályozott kérdésekből csak kettőre 
tért ki: az évente fi zetendő 100 forintra és a temetés módjára. A saját 
otthonukra korlátozódó vallásgyakorlatról, bizonyos egyházi szolgála-
tok máshol történő igénybe vételéről, a stólafi zetésről nem szólt külön, 
ezekre minden bizonnyal a márciusi levél és az országos rendelkezések 
vonatkoztak.81 A 100 forintot ezután is fi zetniük kellett. A temetés terén 
a márciusi levélhez képest is előrelépést jelentett, hogy az „öregek”82 
(nem kisdedek és nem egykori katolikusok) számára lehetővé tette, hogy 
a plébános jelenléte nélkül temessék el őket, saját temetőjükbe, minden 
ceremónia nélkül. Természetesen fel lehetett kérni a katolikus kántort, 
hogy – a plébános által választott – énekeket énekeljen, sőt kérésre a 
plébános is prédikálhatott a halott felett.83 Ezzel valószínűleg nem éltek, 
hanem többé-kevésbé a régi szokás szerint temették halottaikat. Erről ta-
núskodik az az 1776-os forrás is, amely az akkori plébános és a gyöngyösi 
reformátusok közti összetűzés kapcsán született. Eszerint a temetést az 

79GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
80MNL HML V-101b Református egyházra vonatkozó ügyiratok 1566–1844. A gyön-
gyösi reformátusok panasza Eszterházy Károly egri püspökhöz a plébánosnak fi zetett 
stóla miatt (1776) 20. doboz, XXVIII. Fasc. 80.
81MNL HML V-101b Református egyházra vonatkozó ügyiratok 1566–1844. A gyön-
gyösi reformátusok panasza Eszterházy Károly egri püspökhöz a plébánosnak fi zetett 
stóla miatt (1776) 20. doboz, XXVIII. Fasc. 80.
82 GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
83GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
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1752-es megegyezés szerint ceremónia nélkül végezték.84 A kisdedeket és 
az egykori katolikusokat viszont – a püspök levele alapján – a katolikus 
temetőbe vagy a kriptába kellett temetni.85

Ezt követően, úgy tűnik, helyreállt a béke. Egy 1753. március 23-án 
kelt forrás ugyan beszámol csúfolásról („most a’ kapálláson megint 

csufolnak és káromolnak bennünket”)86, de ezt elszórt, egyedi esetnek 
tekinthetjük, még ha gyökere az 1752-es eseményekben keresendő is.87 
Az újabb megegyezés és a békesség 1771–72-ig állt fenn, amikor az akkori 
plébános – az 1752-ben kinevezett Gyarmati távozásakor idehelyezett –, 
Baranyai György, a stóladíjak kapcsán került konfl iktusba a gyöngyösi 
reformátusokkal.88

Összességében tehát a református célkitűzések többsége teljesült. 
Sérelmeiket orvosolták, gúnyolásukat megtiltották, a temetés némi korlá-
tozással  gyakorlatilag megmaradt a régi rend szerint. Az évi száz forintot 
viszont jogaik csökkenése és gazdasági jellegű érveik ellenére továbbra 
is fi zetniük kellett. Felvetődik természetesen a kérdés, mennyire lehet 
ezeket az eredményeket sikerként elkönyvelni, amikor már a kiindulási 
keretek is igen szűkösek voltak, és azokat sem sikerült teljes mértékben 
fenntartani.

Végezetül érdemes kitérni arra, hogy gyöngyösi eset nem egyedülálló, 
mind az országban, mind az egyházmegyében több példát találhatunk 
a protestánsok elleni fellépésre az 1750 körüli években. Itt említhetjük 
meg Padányi Bíró Márton veszprémi püspök tevékenységét, de ugyan-
csak ezekben az években került sor több protestáns oktatási intézmény 
megszüntetésére vagy működésének megnehezítésére. Példaként említ-
hetjük Győrt (1749), Debrecent (1751), Pápát (1752), Ceglédet (1753) vagy 

84MNL HML V-101b Református egyházra vonatkozó ügyiratok 1566–1844. A gyön-
gyösi reformátusok panasza Eszterházy Károly egri püspökhöz a plébánosnak fi zetett 
stóla miatt (1776) 20. doboz, XXVIII. Fasc. 80.
85GyREL A VII. Kuria kiáltás: Barkóczy Ferenc egri püspök levele Gyarmati György 
helytartónak (Eger, 1752. november 15.)
86GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1753. március 23.)
87GyREL A VII. Kuria kiáltás: A gyöngyösi reformátusok levele Barkóczy Ferenc egri 
püspöknek (Gyöngyös, 1753. március 23.)
88MNL HML V-101b Református egyházra vonatkozó ügyiratok 1566–1844. A gyön-
gyösi reformátusok panasza Eszterházy Károly egri püspökhöz a plébánosnak fi zetett 
stóla miatt (1776) 20. doboz, XXVIII. Fasc. 80.
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Szatmárt (1754).89 A felekezeti konfl iktusok kapcsán nem feledkezhetünk 
meg Vadosfáról, ahol a helyi evangélikusok és az artikuláris helyre épített 
katolikus kápolna felszentelésére összegyűlt katolikusok összetűzését 
követő bírói vizsgálat a protestánsok megbüntetésével végződött,90 bár 
a nyilvános vallásgyakorlatot néhány megszorítással továbbra is enge-
délyezték.91 Barkóczy Ferenc egri püspök pedig a kiskörei és a (bükk)
zsérci kálvinistáktól vette el templomukat.92 A gyöngyösi eseményekkel 
összevetve azt látjuk, hogy ezekben az esetekben virágzó protestáns 
közösségek ellen intéztek támadást, és azok a konfl iktusból súlyos 
veszteségekkel kerültek ki. Gyöngyös esetében viszont egy intézményes 
szinten már korábban felszámolt gyülekezetről volt szó, amely sem 
ekkor, sem korábban nem jelentette a városi közösség többségét. Talán 
éppen a kisebbségi lét miatt nem tapasztalunk olyan erőteljes fellépést 
a gyöngyösi reformátusokkal szemben. Gyöngyös katolikus városnak 
számított, templomuk a reformátusoknak már ekkor sem volt, így a 
rekatolizáció folyamatában a település nem számított lényeges „hadmű-
veleti területnek”.A gyöngyösi reformátusok nem tekinthetők a konfl ik-
tus abszolút veszteseinek. Sikerült fontos részeredményeket elérniük a 
plébános, illetve a katolikus hierarchia eredeti tervével szemben. 

89Kosáry 1980. 116.
90Kosáry 1980. 88.
91Payr 1910. 36–40.
92Sugár 1984. 411.
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Felhasznált irodalom

Levéltári források

GyREL Gyöngyösi Református Egyházközség Levéltára
GyRELA VI. Iratanyag (1698), 1714–1726 között.
GyRELA VII. Vegyes iratanyag 1714–1798 között.
GyRELA VIII. Plébánosi nyugták 1698–1791 között.
MNL HML Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára
MNL HML V-101B 

Gyöngyös Város Tanácsának iratai
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« Kuria kiáltás » un confl it religieux à Gyöngyös 

en 1752

Bien que l’on trouve des fi dèles de la Réforme à Gyöngyös dès les années 
1550, et que la communauté calviniste est déjà forte au XVIIe siècle, la 
ville reste majoritairement catholique. Après 1688, ou encore 1710, ces 
fi dèles perdent la liberté de culte, et leurs propriétés immobilières sont 
confi squées, jusqu’en 1785 c’est l’époque de « árva eklézsia ». Hors des lois 
(et des édits royaux) du pays, la vie de la communauté est réglée par les 
accords conclus avec les curés de la ville (1698, 1714). Le curé Ferenc Barta 
contredit ce dernier accord en janvier 1752. C’est le début du confl it qui 
marquera toute l’année. Il désire chasser les protestants de la ville, alors 
que les calvinistes souhaitent seulement préserver leurs droits préalables. 
Les injures sont très fortement présentes dans les sources, et elles sont 
également renforcées par les homélies du curé. Il ne s’agit toutefois pas du 
seul moyen de persécution : il les fait emprisonner et exerce une pression 
sur les corporations pour qu’elles enlèvent les valets et les apprentis des 
maîtres calvinistes. Pour protéger leurs intérêts, les calvinistes s’adressent 
au comitat, à l’évêque Ferenc Barkóczy ou au comte Antal Grassalkovich. 
Une inquisition a lieu le 20 juin 1752, à la suite de la demande de Mihály 
Bajcsi, un représentant de la communauté calviniste. Le confl it s’achève 
par la lettre du 15 novembre 1752 de l’évêque Barkóczy, adressée à Györ-
gy Gyarmati, le successeur de Ferenc Barta. Cette lettre fait partie de la 
série des accords conclus avec les curés puisqu’elle reprend les règlements 
de ces derniers concernant le culte calviniste.
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László Lilla Eszter

Sztereotípiák és sztereotipizálás 

a Horthy-kor két magyar diplomatájának 

irodalmi hagyatékában

Problémafelvetés és a remélt válaszok

A nemzetközi kapcsolatok vizsgálata során általában kiemelt tö-
rekvés a diplomáciai lépések minél pontosabb rekonstruálása, az 
ehhez szükséges külkapcsolati gépezet működése elveinek és gya-

korlatának, és az ez által létrehozott, kézzelfogható eredményeknek a fel-
tárása, rendszerezése és értékelése – mely utóbbi általában a történettudo-
mány, a közgazdaságtan és a nemzetközi jog által felhalmozott tudásanyag 
fényében történik meg. E törekvésekből és szemléletből következik, hogy a 
nemzetközi tanulmányok kevesebb fi gyelmet szentelnek a külkapcsolatok 
rendszerét világszinten működtető, a mindenkor kijelölt irányvonalakat és 
terveket megvalósító „közkatonáknak” – maguknak a diplomatáknak. 

Az egyéniség, személyiség történelemformáló ereje, ha nem is elsődle-
ges szervező elvként, de kétségkívül létező tényezőként napjainkig jelen 
van a múlt kutatásának szempontjai között. Külső vagy implicit törvény-
szerűségek, doktrínák kizárólagos, emberektől független érvényesülését 
sem pozitivizmus, sem szociológia nem tudta sohasem igazolni. Ennek 
ellenére a nemzetközi kapcsolatokat feltáró munkákban aránylag ritkán 
találkozunk olyan okfejtésekkel, amelyek az általuk tárgyalt fejlemények 
ismertetése során érdemben kitérnének arra: az érintett diplomaták 
személyes nézetrendszere, világképe, személyiségjegyei hatottak-e, és ha 
igen, hogyan hatottak egyik vagy másik esemény kimenetelére. Befolyá-
solhatja-e a diplomáciai testületek tagjainak egyéni gondolkodásmódja 
a külpolitika alakulását, vagy e kettő létezhet egymástól teljes függet-
lenségben egyidejűleg? És mi a helyzet akkor, ha a gondolkodásmódnak 
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néhány, szinte zsigeri, ösztönös elemére szorítkozva tesszük fel ugyanezt 
a kérdést? Független tud-e lenni az ilyen „specialisták” munkája a ne-
veltetésük, pályájuk során kikristályosodott jelleműktől – vagy a kérdést 
megfordítva: segíthet-e a külpolitika fordulatainak jobb megértésében, 
ha kiismerjük a láncolat egy-egy eleme számára meghatározó fontosságú 
mentális struktúrákat?

Utóbbi felvetésre talán bármiféle kutatás nélkül is könnyű ráfelelni az 
igent – azonban a tudományosság igényével felépített vizsgálat eredmé-
nyeinek birtokába jutni a sejtés igazolásához vagy cáfolatához nem ilyen 
egyszerű. Éppen ezért tanulmányom elé kettős célt tűztem ki. Egyrészt 
olyan módszertant igyekeztem kidolgozni és kipróbálni, amelynek hasz-
nálatával lehetséges történeti források alapján, egzakt paraméterek meg-
határozása mellett összehasonlítható adatokat nyerni egy-egy diplomata 
gondolkodásmódjának meghatározott elemeiről. Másrészt az adatok és 
az elképzelés próbáját az jelenti majd, hogy lehetséges-e bármiféle érdemi 
következtetés levonása, koherens kép összeállítása az összeállított mód-
szertan révén leszűrt információk alapján. 

Kutatásom alanyául a Horthy-korszak magyar diplomata karát válasz-
tottam, részben azért, mert az önálló, modern magyar külpolitika ekkor 
bontakozhatott ki első ízben és mutathatta meg képességeit, részben 
pedig azért, mert előzetes várakozásaink alapján ebben az időszakban 
egyszerre lehetett reményünk fellelni a vizsgálatra alkalmas személyek 
között olyanokat, akik még a Monarchia keretei között kezdték szol-
gálatuk teljesítését, és olyanokat, akik már 1920 után kóstoltak bele a 
„szakmába”. A kutatás tárgyát a mentális képzetek egy, a korszak isme-
retében kiemelt fontosságú csoportjának, a (nemzeti) sztereotípiáknak a 
vizsgálata jelenti – releváns kérdésnek tekintem, hogy vajon a vizsgálatba 
bevont diplomaták gondolkodásmódja, nézetrendszere mennyire simul 
bele a kor nemzeti előítéletekről túlfűtötté váló közgondolkodásába. 
Mennyire osztották a népszerű, leegyszerűsített formájában közismert 
nemzetkarakterológiát, mennyire disztingváltan gondolkodtak, hogyan 
árnyalták tapasztalataikat a külföldi, közvetlen tapasztalatok?

A következő fejezetekben először a kettős gyökerű, részben történeti, 
részben társadalomtudományi módszertant fejtem ki részletesebben, 
majd rátérek a konkrét kiválasztott diplomaták vizsgálatára. 
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Módszertani és elméleti keretek

Az 1920-as évektől kezdve, amikor Walter Lippmann megalkotta a 
magfogalmat, a sztereotípiát, a szociálpszichológusok újabb és újabb 
feltérképezendő, újrarajzolandó szigetét fedezték fel témának. A kezdeti 
időszakban, mintegy harminc-negyven évig a sztereotípiák motivációival 
foglalkoztak, a 70-es években a kognitív vonatkozás került előtérbe, azért, 
hogy mindez a 90-es években helyt adjon a megismerés, a motiváció és a 
kogníció hármasságának.1 Kognitív és motivációs értelemben is a század 
kutatói a lelki jelenségek összességére, a pszichikumra koncentráltak, a 
huszadik században a csoportokon belüli pszichikum alkalmazkodásá-
val egészült ki a vizsgálati trend, ahogy ez várhatóan a huszonegyedik 
századra is érvényes lesz.2 

Mindeközben a sztereotípiák kutatásának elsődleges metódusa, a 
„trait adjective”-ek, azaz az egyén által bizonyos csoport leírására hasz-
nált jelzők keresése és összevetése a kezdetektől szinte egyeduralkodó 
módszertani választás a kísérletek és felmérések lefolytatásakor.3

Ez a szükségképpen dekontextualizálással is járó eljárás azonban bizo-
nyos esetekben több adatot és összefüggést veszejthet el a kutató számára, 
mint amennyit a konnotációk többértelműségének és átjárhatatlanságá-
nak kiküszöbölésével fi nomít a végeredményen. Úgy tűnik, az ismeretek 
pontossága és az ismeretek körének szélessége – bizonyos határértékekig – 
fordítottan arányos egymással. A szociológusok szakmai vitáiban időről-
időre visszatérő elem ennek a vizsgálati módszernek, mint mozdíthatatlan 
sarokkőnek a bírálata, amelynek egyoldalúságát a ‚60-as évek óta meg-
megújulóan kritizálják.4 Brigham szerint (1971) e merev metodológiai 
egyenesen gátja az új kutatási eredményeknek. Ashmore és Del Boca (1981) 
szerint a „trait adjective” gondolkodás fontos, de korántsem egyedüli fajtá-
ja a társadalomról a fejünkben megfogalmazott képeknek.5 A módszertan 
állandósága már-már torzító hatással van a kutatási eredményekre is. 

Ennek az erős ragaszkodásnak a következményeit tovább árnyalja a 
kognitív pszichológia terén lezajlott hatalmas fejlődés, amelynek révén 
lehetővé vált az emberi kommunikációnak, a nyelvhasználat mögötti 

1 Fiske 2003. 341.
2 Uo. 342.
3 Salzer 2000. 
4 Uo.
5 Uo. 
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tudatos vagy öntudatlan szellemi folyamatoknak feltérképezése és elem-
zése, ezekből pedig következtetni lehet a kommunikációban részt vevő 
feleket befolyásoló mentális felépítésekre. Ezzel párhuzamosan a nyelvre 
és szövegekre koncentráló, az azokban rejlő új lehetőségek kihasználását 
megalapozó ismeretelméleti fi lozófi ai gondolkodás keretei is kialakultak 
a ’70-es években. A hol Wittgensteinhez, hol Sartre-hoz, hol inkább 
Heideggerhez kötött „nyelvi fordulat” tudományágak szerteágazó körét 
pezsdítette fel és számos – néha persze az idő által kirostált, inadekvát 
– módszertani reformcsomaghoz vezetett el, amelyek mentén új kutatási 
eredmények születtek.6 

E friss megközelítés a történettudomány néha mégoly konzervatív 
köreire is termékenyítőleg hatott. A forrásokat a konkrét közölt vagy 
nem közölt információikon túl nyelvi konstrukcióként is elemezve olyan 
kérdések kutatásához is bőséges információt sikerült teremteni, amelyek 
korábban a feltárhatatlanság homályába burkolóztak. Különösen érde-
mes a téma vonatkozásában ki emelni a mikrotörténelmet, amelynek 
egyik központi tétele: a narratívák általában nem arról beszélnek, ami az 
általános, hanem arról, ami egyedi, torz, ami a normatív kereteken kívül 
esik – ennek kapcsán pedig  ezt már témám szempontjából tehetjük hoz-
zá  gyakorta élnek az öndefi niáló, vagy a csoportközi sztereotipizálás jól 
kivehető, ösztönös eszközével, illetve, jó-rossz ellentétek sztereotípiákon 
keresztüli leképzésével. E változások révén a történettudomány – számos 
más tudományággal együtt – jóval hamarabb tette magáévá a narratív 
szemléletet, illetve vált alkalmassá a narratívák lehetőség szerint objektív 
kutatására, mint a sztereotípiák tanulmányozásában a „trait-adjective”-
ek módszerénél maradó szociológia.

Ez az ellentmondásos állapot 1995-ben kísérleti kutatás lefolytatására 
indította Mark Steven Salzert amelynek célja annak kiderítése volt: ad-
hat-e a bevett módszertanhoz hasonló, megfelelő eredményt egy olyan 
vizsgálat, amelyben a célcsoport által vallott sztereotípiákat a célcsoport 
narratíva-alkotásán keresztül mérik fel. Az ugyanabban a körben pár-
huzamosan hagyományos módon is elvégzett kutatás eredményeivel 
összehasonlítva a válasz egyértelmű igen volt: a narratívák elemzésén 
alapuló metódus éppoly hatásos, sőt bizonyos téren hatásosabb, mint a 
„trait adjective”-ekre koncentráló megközelítés.7

6 Carver 2014. 
7 Salzer 2000.
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A sztereotípia és a sztereotipizálás tehát a szociológia és a történelem 
érdeklődési területeinek közös részhalmazában kap helyet, mindkét 
tudományág intenzíven érdeklődik kutatása iránt. A szociológia ehhez 
új módszertant fogadna szívesen, a narratíva-elemzést, amellyel új for-
rásokból, nagyobb és összetettebb adatok alapján dolgozhatná fel e tár-
sadalmi jelenségeket, amelyek megértéséhez régóta érlelt elméleti háttér 
áll a rendelkezésére. A történettudomány évtizedek óta narratívaként 
feldolgozott forrásaira építi munkáját, és művelői nagy gyakorlatra tettek 
szert abban, hogy az eredendően nem a reprezentativitás igényével szüle-
tett forrásokból kiemeljék a reprezentatív tartalmat (vagy legalábbis egy 
erről szóló saját narratívát alkossanak) az objektivitás mércéjét szem előtt 
tartva. Ugyanakkor a sztereotípiákat gyakran azok szociológiai beágya-
zottságainak tudatosítása nélkül, a társadalomtudományi elméleti háttér 
fi gyelmen kívül hagyásával kutatja a történész. 

A fentiekre tekintettel dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy e 
két, egymáshoz puzzle-darabkaként illeszthető adottság- és igénycso-
portot egymáshoz illesszem, és – egy kiemelt csoport múltban vallott 
sztereotípiáit vizsgáljam meg az egyesített eszköztárakon keresztül. Kép-
zési hátterem miatt (nemzetközi tanulmányok szak) ehhez a diplomácia 
történetéből választottam témát. Problémafelvetésem középpontjában a 
Horthy-korszakban külszolgálati munkát végző két, irodalmi hagyatékot 
is maga után hagyott diplomata, Nemeskéri-Kiss Sándor és Jungerth-
Arnóthy Mihály életműve áll. A maguk alkotta narratívákon keresztül 
vizsgálom meg, milyen sztereotípiákat vallottak, hogyan és mennyiben 
határozta ez meg gondolkodásmódjukat, mennyire befolyásolta diplomá-
ciai munkájukat. A szövegekből történeti kontextualizálással kigyűjtöm 
a sztereotip tartalmakat és megrostálom azokat; ezt követi elemzésem 
a vonatkozó szociológiai elmélet alapján, amelyből most különösen 
irányultságukat és funkciójukat, csoporton belüli vagy csoportközi mű-
ködésüket, illetve a kiegészítő információkkal szembeni ellenállásukat 
vizsgálom meg. Az így feldolgozott adatokat azután a történeti környe-
zetbe visszahelyezve értelmezem. E munka így a diplomáciatörténet, a 
mentalitástörténet, a mikrotörténet, a szociálpszichológia közös határán 
helyezkedik el. Az első három azonban csak az eszközöket adja abba a 
kézbe, amelyet a negyediktől eltanult gondolatok vezetnek. 

*
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Mind hazai, mind nemzetközi szinten számos defi nícióval álltak elő a 
sztereotípia kutatás színpadán a szociálpszichológusok. Ezekből, mivel a 
vizsgált téma szakirodalmától roskadoznak a könyvtári polcok, a teljes-
ség igénye nélkül hozok példákat. 

Gordon W. Allport a sztereotípiákat úgy látja, mint a kategóriával 
társult túlzáson alapuló nézet. Feladata a kategóriával kapcsolatos visel-
kedés igazolása, racionalizálása, mely az alkalmazás függvényében lehet 
pozitív vagy negatív. 8

John William Atkinson az együttjárások felől vizsgálja a sztereotí-
piákat: az együttjárások felismerésében pontatlanok az emberek és az 
így kialakított elméletek tévútra vezetnek. Ilyen együttjárásos társítást 
értünk az alatt ha a skótokat a zsugorisággal, a zsidókat a pénzügyi tevé-
kenységekkel kapcsolják össze.9

Elliot Aronson gondolatai szerint a sztereotípia gyakran nem más, 
mint világszemléletünk leegyszerűsítése. Ha a sztereotípia pontos, a 
világban való tájékozódást segíti; ha nem mutatja be az egyéni különbsé-
geket, akkor rossz és veszélyekkel járhat.10

Hazai viszonylatban a két legelismertebb sztereotípia-kutató Csepeli 
György és Hunyady György. Csepeli szerint a sztereotípiák társadalmi 
nagycsoportokra vonatkozó megállapítások, amelyek egy-egy csoport 
vonatkozásában nagyfokú közmegegyezésen alapulnak, és időben meg-
lehetősen szívósan fennállnak.11 

A sztereotipizációról általánosságban elmondható, hogy egy kategorizá-
ciós és klasszifi kációs folyamat, amely során az egyénekről, egyének 
csoportjairól szóló folyamatban összekötjük a jellemző tulajdonságokat, 
melyek legtöbb esetben egy kép felnagyítását jelentik, az aktuális, adott 
csoportról. Ezt a társítást ettől a ponttól kezdve refl exszerűen használjuk 
tudáskészletünkben. Amennyiben a társítások során a szélsőségekre, a 
másoktól hallott valóságnélküli információra, az általunk javítani valóra, 
érzelmekre irányul a tekintetünk, akkor kezdünk el sztereotipizálni, így 
ezek a sémák, az általánosított mentális képek befolyásolják a gondolko-
dást, az észlelést, az ítéletalkotást és társas kapcsolatainkat. Jellemzően 
hosszabb idő alatt alakulnak ki, ezért rögzülnek a köztudatban, sőt mi 

8 Bindorffer 2006. 12.
9 Uo.
10 Uo. 13. p.
11 Uo. 11. p.
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ragaszkodunk hozzájuk és örökítjük őket tovább, értékelő jellegük miatt 
pedig nehezen változnak. 12

Tekintve, hogy vizsgálatom egyik kérdése az: hatottak-e, és ha igen, 
hogyan befolyásolták a diplomaták munkáját a sztereotípiák, fontos 
elméleti téren is defi niálni a különbséget sztereotípia és előítélet között, 
amelyek csak a hétköznapi nyelvhasználatban váltófogalmak, de valójá-
ban két elkülöníthető jelenséget takarnak.

A szociálpszichológia kollektív tudatjelenségnek nevezi a társadalom 
döntő többségére jellemző, az emberek mindennapi kognitív és allűr te-
vékenységeire számottevően befolyásoló pszichikus jelenségeket, amely a 
hétköznapi történések kívülállóként vagy résztvevőként átélt eseményeiből 
táplálkozik oly módon, hogy a napi történéseket véletlenszerűen megra-
gadja. Ezek többnyire rendezetlen jellegűek, többnyire nem igazolt, de 
ugyanakkor nem is cáfolt tudattartalmak, melyeket egyszerre jellemez a hit 
és kétely, a szimpátia és apátia, a szeretet és a gyűlölet. Tipikus kollektív tu-
datjelenségek közé sorolhatjuk a babonát, a divatot valamint az előítéletet.13

Gordon W. Allport az ötvenes évek egyik legjelentősebb szociálpszi-
chológiai kutatója vaskos könyvet írt az előítéletekről; címe is találó és 
sokatmondó: Az előítélet (1954.). A latin praejudicium szó származé-
kaként jött létre a könyv címét adó szó. Az évszázadok alatt az eredeti 
kifejezésből már nem egy alaposan, empirikusan megvizsgált esetről 
való döntés előtti állapotot kell értenünk, hanem egy érzelmi színezettel 
–mely negatív vagy pozitív is érzelmi beállítottság is lehet- ellátott, té-
nyekkel kellően alá nem támasztott, elsietett ítéletet.14 Allport megemlíti 
a pozitív prekoncepciókat is tanulmányában, hiszen az emberek könnyen 
alkothatnak előítélet mások javára is megfelelő és elegendő bizonyíték 
nélkül, mégis nagyobb fi gyelmet szentel a negatív előítéletnek. Mivel 
az etnikai különbségekből eredendő kedvezőtlen előítéleteket és azok 
következményeit vizsgálta ő így defi niálja az előítéleteket: „Az előítélet 

valamely személlyel szemben érzett idegenkedő vagy ellenséges attitűd, 

melynek alapja pusztán annyiban van, hogy az illető személy egy adott 

csoporthoz tartozik, és ennek következtében feltételezik róla, hogy a cso-

portnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal ő is rendelkezik.”.15 

12 Bindorffer 2006. 14.
13 Szabó 1994. 93.
14 Allport 1999. 34.
15 Allport 1999. 36.
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Az emberek mindennapi életük során sok impulzust, felfoghatatlan és 
kezelhetetlen mennyiségű információt fogadnak be. Nem tudják a világ 
minden apró részletét megismerni, ezért rászorulnak a készen kapott a 
kategorizálása, és az azzal párosuló túláltalánosításra. Igaz, ez nem ered-
ményezteti egyből, azt hogy kizárólag előítéletesen képesek az emberek 
gondolkozni, nem mondhatjuk, hogy minden túláltalánosítás előítélet is 
egyben. Egy részük félreinformálás, téves fogalom tehát előzetes ítélet, 
amelyekről a kellő bizonyíték tudatában elveszti előítélet jellegét. „Az 
előzetes ítéletek akkor válnak előítéletté, ha az újonnan feltárt ismeretek 
nem képesek változtatni rajtuk.” 16

Az előítéletek forrásaként több tényezőt is megállapít.17 Az emberek 
többségéből hiányzik az az empatikus faktor, ami lehetővé tenné a mások 
helyzetébe való beleélést, kényelmesebb egy határozott véleményt tudni, 
ami miatt nem terheli semmilyen felelősség az egyént, hiszen „mindenki 
ezt mondja.” További indíték a hirtelen társadalmi változás; ha a társada-
lomban változás történik, akár egy választás során, mely egy politika párt 
számára minden bizonnyal veszteséggel jár, elindul a bűnbakkeresés, sőt 
a bűnbakképzés is a párton belül.

Az előítéletek kialakulásának miértjére talán a legismertebb választ 
Th eodor W. Adorno adta meg az autoriter-személyiség elméletével. 
Adorno úgy gondolta, hogy az előítélet a személyiségben gyökerezik. A 
szocializációnak komoly szerepe van az előítélet kialakulásában. Állítását 
azzal igazolja, hogyha a szülő  tartva attól, hogy gyermeke képtelen lesz 
beilleszkedni az adott társadalom szabta normarendszerbe  elnyomja 
a gyermek önkifejezési próbálkozásait, akkor a gyermeknél először 
frusztráció érzése lép fel, ami később agresszív viselkedésbe torkollik. A 
felgyülemlett agressziót szülein nem vezetheti le, ezért keresnie kell egy 
(jellemzően gyengébb, kisebbségben lévő) csoportot, ahol ezt megteheti. 
Jellemzően nem tudják elfogadni saját rosszindulatukat, kritika nélkül 
hisznek a tekintély legitimitásában (ezért nem vezetik le a nevelőn, főnö-
kön az agressziót), valamint saját hiányosságaikat másokban vélik felfe-
dezni. Az előítélet így az agresszor saját belső konfl iktusaiban keletkezik. 

Elliot Aronson Társas lény című könyvében következőképp fogalmaz-
za meg az előítéletet: „Ellenséges, vagy negatív attitűd valamilyen csoport-

tal szemben - olyan attitűd, amely téves, vagy nem teljes információkból 

16 Uo. 37.
17 Albert–Leveleki 2008. 50.
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származó általánosításokon alapul.” Az előítéletnek van egy kognitív 
összetevője (egy sztereotípia és egy sor hiedelem a csoportról), egy ér-
zelmi komponense (ellenszenv vagy aktív ellenséges érzület a csoporttal 
szemben) és egy viselkedésbeli összetevője (készenlét a csoport diszkri-
minációjára, amikor csak lehetséges). Szerinte az előítéletes viselkedés 
megszüntethető, ha megvalósul az egyenlő pozíció alapján folytatott 
érintkezés elve vagy a hasonló pozíciójú emberek között kevesebb a 
félreértés, ha megszűnnek az elkülönülések és előtérbe helyeződnek az 
egymástól való függések nyilvánvalóságai. 18

Mindkét jelenség értelmezése implicit módon magába foglalja az in-
formáció-feldolgozási paradigmát. Eszerint az embereknek az evolúció 
folyamán a túlélés érdekében sokszor gyors döntéshozatalra és hatékony 
információkezelésre van szüksége, azonban a környezetből érkező infor-
máció mennyiségével csak úgy tudnak megküzdeni, ha az információkat 
csoportosítják közös jellemzők vagy sajátosságok alapján. A rendszere-
zett információ az a tudás, amelyet a környezetünkben lévő emberekről 
birtokolunk.

Az információ-feldolgozási paradigma egyike a sztereotipizálás funkci-
onális megközelítése felé irányuló elméleteknek. A narratívákban rögzített 
kontextus különös alapot ad arra, hogy ilyen szempontból is megvizsgáljuk 
a forrásainkból előállított adatokat. A funkcionális megközelítés szerint a 
sztereotípiákat, a közvéleményben elfoglalt negatív „sztereotipizálásuk” – 
úgy tűnik a sztereotípia is sztereotipizálható  miatt megkérdőjelezhető, 
hogy mennyiben segítik valóban a könnyebb tájékozódást és mennyiben 
rombolják a társadalom kiterjedt interakciós színterét. 19

A sztereotípiagyártás első lépéseként emberi tulajdonsággal ruházunk 
fel egy kategóriát, amit általánosan annak a kategóriának minden tag-
jára értünk.20 Klasszikus példaként: a szőke nők buták. A dolgozat írója 
szintén eme tábort képviseli, még sem érzi teljes mértékben jogosnak a 
szellemi kapacitás megjelölése és a hajszín közti párhuzamot, tehát az 
ítéletet nem lehet kimondani a kategória minden tagjára a megfelelő 
kivételek és fokozatok nélkül, főleg mert a beskatulyázáshoz kötött ne-
gatív tulajdonság valótlan színben tünteti fel az egyént, ami közvetett 
vagy közvetlen hatást gyakorolhat rá társadalmilag. Walter Lippmann 

18 Albert–Leveleki 2008. 51.
19 Hunyady 2001. 484.
20 Uo.
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szerint a sztereotípiáknak tapasztalatot megelőző és megszűrő szerepe 
van, mások különböző funkciót tulajdonítanak nekik. A következőkben 
Hunyady György: A sztereotípiakutatás funkcionális megközelítése című 
tanulmánya alapján mutatom be, hogy miként látja néhány kiemelt ku-
tató a funkcionalitás kérdését. A Katz és Braly kutatópáros úgy gondolja, 
hogy a kategóriák tulajdonságaira vonatkozó általánosítások megala-
pozatlanok.21 David Hamilton az információ-feldolgozási paradigmát 
tartotta relevánsnak, tehát kényszerből vagy kényelemből szükségeltetik 
az általánosítások használata.22 Turner azt mondta ki, hogy az egyének 
számára fontos az önazonosítás, a kategóriatudat, mert a saját csoportjára 
való sztereotípiákat így önmagára is tudja alkalmazni.23 Oakes szerint az 
önértékelés és a saját csoport értékelése és tulajdonságainak megítélése 
között kölcsönös összefüggés van.24 Hunyady egy összetett vizsgálaton 
nyugvó megközelítést vall magáénak, ami a sztereotípiákat a társada-
lomkép mozaikdarabjainak tekint, amelyek tartalma elsődlegesen a 
kategóriák közötti összehasonlításból származik és ezek megkülönbö-
zetését célozza.25 Összességében az előbb felsorolt példákból okulva a 
sztereotípiáknak négy funkcióját különíthetjük el.
1. Az egyén megismerésének alapja. A sztereotípia az egyén egyedi 

tulajdonságait nem nézve, a felszínen lévő információk alapján so-
rolja be egy adott kategóriába a sztereotipizálás elszenvedőjét. mivel 
nincs lehetőségünk mindenkit alaposan megismerni.

2. Az önmegkülönböztetés motívuma. Saját magunkra alkalmazzuk a 
kategóriánk jellemzőit, amelyek lehetnek előírások magatartásunk 
irányvonalára, illetve önmeghatározásunk alapjai.

3. A csoportok tulajdonságainak leírása, ami szerves részét képezi az 
önmegkülönböztetés motívumának.

4. A sztereotípiák segítenek a társadalomban való eligazodásban A 
különböző csoportoknak tudomásul kell venniük egymás létezését, 
annak ellenére, hogy a saját csoport számára minél kedvezőbb lehe-
tőségeket és feltételeket szeretne biztosítani. 

Egy-egy sztereotípia nem csak egy funkciót szolgálhat, mindegyik 
funkciót felveheti. még akkor is ha ez látszólag diszharmóniát idéz elő 
21 Hunyady 2001. 487.
22 Uo.
23 Uo.
24 Uo.
25 Uo.
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a sztereotipizáló fejében.26 Mindezeknek a szempontoknak a vizsgálata 
kiemelt részét képezi a dolgozatomban bemutatott kutatásnak.

Az eddigiekben visszatérő jelleggel hivatkoztam a kategóriákra és 
kategorizálásra, amelyek a sztereotípiák képződésének és alkalmazásá-
nak folyamatában alapvető szociálpszichológiai tényezők. Különböző 
megközelítésű defi níciói fontosak számomra, mert vizsgált diplomatáim 
hátrahagyott szövegeiben saját maguk, illetve interakciós partnereik 
azonosítása egy-egy kategóriával feltevésem szerint számos tanulságot 
hordozhat magában.

A kategorizáció legismertebb képviselője a már említett Gordon 
W. Allport. Ő mondja ki, hogy a sztereotípia alapja a kategorizálás. A 
kategorizáció a megismerés alapvető eljárása, ahol bizonyos jelenségeket 
szükségszerűen osztályozunk aszerint, hogy bizonyos jegyek előfordul-
nak-e az adott csoportban vagy sem. Ezekkel az ismeretekkel egészítjük 
ki a másik csoportról alkotott hiányos ismereteinket.27 Durkheim ezt 
így fogalmazza meg: „Az ember kulturális tevékenysége során nevekkel és 

kategóriákkal defi niálja a társadalom és kultúra területeit és a kategóri-

ákhoz szabályokat rendel.”28 Kategóriális ismeretnek nevezzük azt, ha az 
empirikusan létező és tapasztalható különbségeket túlhangsúlyozzuk és 
kiterjesztjük a nem hozzáférhető tulajdonságokra. Életünk leegyszerűsí-
tésének érdekében ez egy ésszerű megoldásnak látszik, ám mivel a külső 
szemlélők, a hiányos ismerettel rendelkezők is csoporttagnak számítanak, 
az egyén önmagát pozitíve értékeli (ez az ingroup), míg másokat (ez az 
outgroup) lenézve. Minden csoport létrehozza a saját tipizáló feltevéseit, 
amik nem feltétlenül egyeznek a többi csoportéval így lehetőség nyílik a 
félreértések megszületésére. 

A továbbiakban négy  Tajfel, Durkheim, Spradley, Allport  szociálpszi-
chológus értelmezését mutatom be a kategorizálásról. 

Émile Durkheim úgy véli, hogy a társadalmilag kidolgozott, kommu-
nikációs jelentőségű kategóriák az élet forrásai, az ész megnyilvánulásai 
és kollektív reprezentációi. Minden társadalmi gondolat a tudás közössé-
gét foglalja magában, az egyén részt vesz a tudásuniverzumban, amelyet 
elődei kidolgoztak. 29

26 Uo. 488490.
27 Bindorffer 2006. 9.
28 Uo.
29 Uo.
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Henri Tajfel a társadalmi kategorizációt az egyén számára orientációs 
rendszernek tartja, amely meghatározza az egyén helyét a társadalomban. 30

James P. Spradely szerint a kategorizáció elősegíti az áttekintést a min-
ket körülvevő világban, beazonosítja a világ ránk vonatkozó dolgait, úgy, 
hogy azok a mi kategóriánkon keresztül megragadhatóak legyenek. A ka-
tegória meghatározott attribútumok alapján való létrehozása megment az 
állandó tanulástól, csak használni kell, tehát használatuk automatikus.31 

Allport, a kategorizálás atyja azt mondja, hogy kategóriák nélkül 
képtelenek lennénk a gondolkodásra; a kategóriák normális előzetes ítélet 
alapjául szolgálnak, nem lehet kikerülni őket, a rendezett élet függ tőlük. 32

A kategóriák azonosítása nyomán felálló csoportstátusz alapvetően 
meghatározza azt is, hogy az egyén mennyire írja felül intellektuális te-
vékenységével, vagy mennyire alkalmazza kritikátlanul a sztereotípiákat 
a valamely kategória részeként érzékelt személyekkel vagy csoportokkal 
kapcsolatban, amennyiben azokról az általános hiedelemkészletet mel-
lett megkülönböztető, kiegészítő információknak is birtokában vagy 
vélelmében van. Vizsgált diplomatáim mentalitásának feltérképezéséhez 
alapvetően szükséges, hogy megismerjük az általuk e kérdésre vonatko-
zóan megörökített magatartást. 

Egy személy percepciója esetén – a kiegészítő információk meglététől 
akár függetlenül is – a sztereotípia hiedelemkészlete számos szinten és 
módon képes hatni. A szakirodalom megkülönböztet nem aktivált, akti-
vált, de elnyomott, aktivált, de másik aktivált hiedelem által elnyomott, 
illetve a kiegészítő információkkal kölcsönhatásban érvényesülő hiedel-
met az érzékelés folyamatában.33 Ennek egyik lehetséges determinálója, 
hogy „az észlelő olyan mértékben teszi magáévá a célszemélyről szóló 

megkülönböztető információt, amennyire képes és motivált arra, hogy a 

személyt megkülönböztesse magától a kategóriától mint egésztől.”34

Egy másik, kiemelhető determináló tényező a kiegészítő információk 
mennyisége. Az erre vonatkozó vizsgálatok eredményei alapján, ha egy-
általán nincs kiegészítő információnk, a szélsőséges helyzeteket leszámít-
va óvakodunk a kategóriára vonatkozó hiedelemkészlet aktiválásától.35 

30 Uo. 10.
31 Uo. 11.
32 Bindorffer 2006. 10.
33 Brewer 2001. 134. 
34 Uo.
35 Uo. 135.
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Minimális (alátámasztó) kiegészítő információ vagy annak képzete 
éppen ellenkezőleg hat, széles teret engedve a benyomásformálásban a 
hiedelmeknek. Az információ növelése azonban csak egy bizonyos ha-
tárig segíti az objektivizálást – az egyén kognitív kapacitását meghaladó 
mennyiségű kiegészítés esetén jellemzően a – vagy több versengő közül 
egy – hiedelemkészlet érvényesül. 36

Társas kontextusban, túl sok versengő kiegészítő információ, illetve 
alternatív hiedelemkészlet esetén kiemelt determináló szereppel bír, hogy 
a benyomásformálás csoportközi, vagy csoporton belüli viszonylatban 
történik-e meg? Ha csoporton belüli, akkor inkább az egymáshoz képesti 
különbségek, mint a kategóriaazonosságok alapján alakul a benyomás. 
Ha a szemlélt személyek ugyanannak a kategóriának különböző alcso-
portjaiba tartoznak, akkor az alcsoportok közötti különbségek fontosab-
bá válnak, mint bármi más, kategórián belüli különbség.37

Szükséges még kiemelnünk annak kérdését, hogy a szemlélt személyt 
vagy személyeket „saját” vagy „nem saját” kategóriánk vagy csoportunk 
tagjaként azonosítjuk-e? A sajátjaink körében inkább érvényesülnek a 
megkülönböztető információk, míg a nem saját csoportokat homogéneb-
ben érzékeljük.38

Végül ide alkalmazható még Fiske társas kapcsolatokról felállított 
négyelemű mátrixa is, amely e relációkat a közösség megosztás, hatalmi 
rangsor, egyenlő illeszkedés, piaci árfolyam kategóriába helyezi el. Az 
elsőben főleg a saját csoport – nem saját csoport dichotómia a meghatá-
rozó. Hatalmi rangsorban lezajló érzékelés esetén fentről lefelé inkább a 
kategóriák, lentről felfelé a megkülönböztető információk alapozzák meg 
a benyomásokat. A piaci reláció általában személytelen, ezért kategori-
kus, míg az egyenlő megosztás éppen ellenkezőleg, a megkülönbözető 
adatokra helyezi a hangsúlyt.39

A kutatásomhoz használt alapvető módszertani és elméleti háttér ismer-
tetése után hadd foglaljam össze röviden a kutatás ezek alapján kirajzo-
lódó fő irányait.

36 Uo. 138.
37 Brewer 2001. 139.
38 Uo. 142.
39 Uo. 145.
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Kutatásom első lépéseként két, esettanulmányi jellegű mélyfúrást 
végzek a második világháború vége előtti magyar diplomaták (irodalmi) 
hagyatékában. Először, a történeti forráskritika eszközeivel, a „nyelvi 
fordulat” hermeneutikai alapvetéseire támaszkodva, e narratívákból elő-
állítom a sztereotípiákat és sztereotipizálást illető adatokat, következetes 
rendszer szerint. E folyamat során kihasználom az írók által közvetített 
kontextus nyújtotta információmélyítés lehetőségeit. 

Ezt követően a sztereotípiák egyes kigyűjtött eseteit áttekintve rekonst-
ruálom és rendszerezem a legfontosabb hiedelemkészleteket. Ezután az 
így felépített adatbázist végigvizsgálom az előítéletesség jelenlétének, a 
funkcionalitásának, a jellemző kategorizálási hozzáállásnak, valamint a 
csoporthelyzet és a megkülönböztető információk jellemző képleteinek 
szempontjából. Mindezek ismeretében pedig levonom következtetéseimet 
és a két esettanulmány esetlegesen megállapítható általános tanulságait. 

A „nagystílű úriember”, Nemeskéri-Kiss Sándor 

A két megvizsgált diplomata-hagyaték közül először a bővebbet: Nemes-
kéri-Kiss Sándorét mutatom be. Ennek részeként először életrajzával, 
jellemével, személyiségét formáló életúti csomópontjaival ismertetem 
meg az olvasót – olykor elkerülhetetlenül sztereotipizálva, de igyekezve 
visszaadni a sok száz oldalnyi visszaemlékezésből kirajzolódó arc- és 
jellemvonásokat. Személyének megismerése után röviden ismertetem a 
tollából származó narratívákat, majd következhet jellegzetes sztereotípiá-
inak és azokhoz tartozó hiedelemkészleteknek a bemutatása, végül az így 
előállított adatok értelmezése, amely a kutatásra fordítható idő végessége 
miatt csak a diplomáciát leginkább érintő nemzeti sztereotípiákra terjed 
ki a kutatásnak ebben a fázisában.

A narratívák

A szép életű Nemeskéri-Kisst egész életében végigkísérte a füzet és az irón, 
napi rendszerességgel vezette feljegyzéseit, naplóit. Ezekre támaszkodva 
fogott bele könnyed, szórakoztató, mégis tanulságot adó és ismeretter-
jesztő szándékú könyveinek írásába. Vadászhistóriák, visszaemlékezé-
sek, adomatárak, úti rajzok ezek a munkák, egyikben ez, másikban az az 
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összetevő válik hangsúlyossá. A kutatás szempontjából legfontosabb az a 
tény, hogy e narratívák az olvasóközönség számára jöttek létre, általunk 
megismerhető formájuk tehát tudatos válogatási és szerkesztési munka 
eredményeként állt elő. 

Mi következik ebből? Az egyik folyomány az, hogy e narratívák isme-
rete eltávolít minket a hús-vér, a magánember Nemeskéri-Kiss gondol-
kodásának, mentalitásának és sztereotípiáinak megismerésétől. Ugyan a 
szalonképesség, már csak megismert neveltetéséből fakadóan is, legalább 
annyira belső, mint külső követelmény volt életében, a harctéri naplójából 
származó közvetlen idézetek és a visszaemlékezések többi része közötti 
szemléletbeli különbség elárulja a kettősséget. 

Másik következményként, paradox módon, ez nem visz távolabb a 
kutatási cél elérésétől: a válogatással ugyanis a szerző egy olyan képsort 
állított össze olvasói számára, amely részleteiben is megfelel egy főúri 
diplomatáról alkotott elvárásoknak. Sztereotip alapokra, vagyis inkább 
korlátok közé építi fel tehát mondanivalóját, s a közízlésnek ellene nem 
mondó eseményeken keresztül mutatja be életét és működését – tehát 
hasonlóan jár el, mint ahogyan diplomataként helyt kellett állnia, mint 
ahogyan külszolgálati munkája során moderálnia kellett esetleg rugódo-
zó, hevesebb-ítélkezőbb természetét. 

A harmadik következmény viszont, amelynek torzító hatásával 
számolni kell az eredmények értékelése kapcsán, a hitelesség kérdése. 
Helyenként tetten érhető, hogy szövegeibe Nemeskéri-Kiss az olvasók 
szórakoztatása érdekében ismert anekdoták alig-alig álcázott változatait 
gyúrja bele. Ez önmagában nem jelent problémát a kutatás során, hiszen 
ezekkel olyan sztereotip tartalmat bizonyára nem visz be munkájába, 
amivel nem ért egyet. Ha viszont, ilyen mélységű átalakításokat képes 
felvállalni a közönség érdekében, akkor meglehet, hogy az egyes kate-
góriákra vonatkozó nézetein is puhít vagy fokoz itt-ott. Ezt azonban 
– tekintve, hogy a korszak zsurnalisztikájában, népszerű regényeiben 
gyakran mennyivel szélsőségesebb álláspontok vívtak ki maguknak nép-
szerű helyet – minimális kockázati tényezőnek tekintem. 

Nemeskéri-Kiss bőséges irodalmi hagyatékából a vizsgálat alapját 
képező művek köre végül két kötetre szűkült le. Az 1940-ben megjelent, 
kifejezetten diplomáciai pályafutásáról szóló Röptében, és az 1942-es, 
életrajzi áttekintés-számba vehető Pipaszó szövege a kutatás tárgya. Ala-
pos tanulmányozás után esett ki a vadászhistóriákat tartalmazó Hol nem 
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volt, gazdag, de nagyon specifi kus, elsősorban csak a vadászatra vonatko-
zó sztereotípia-gyűjteményével. Szintén eltekintettem a Figyeltem című 
kötet feldolgozásától, amely valósággal egy kategória-kritikai tárház, 
azonban éppen emiatt szétfeszítette volna e dolgozat és kutatás kereteit az 
abban foglaltak részletes megismerésére irányuló próbálkozás, messzire 
sodorva ezzel együtt a kutatást a vállalt diplomata-központúságtól. 

Nemeskéri-Kiss sztereotípiáinak jellemzői

A módszertani bevezetőben említett változók közül a narratívákból elő-
állított sztereotípiák esetében a megkülönböztető információknak alig 
volt látható szerepe.

Alapvető az előállított adatok értelmezéséhez az is, hogy milyen kate-
góriára vonatkozóan fogalmazták meg ezeket a sztereotípiák eredendő 
alkalmazói (többnyire a szerző, vagy az általuk idézett más kútfők), ezért 
ezt az információt tételesen, de a célszerűség jegyében viszonylag szűk te-
zaurusz alapján csoportosítva gyűjtöttük, visszakereshető a mellékletből. 

A narratívából kiolvasható kontextusok révén könnyen és fi nom ár-
nyaltsággal meghatározható, hogy egy-egy sztereotípia megfogalmazása 
során a szerző különböző, aktuálisan alkalmazott csoport-identitásának 
határain belül, vagy a saját és egy ettől különböző külső csoport közötti 
viszony kereteiben gondolkodva fogalmazza meg kategórikus ismereteit. 
Ennek másodlagos tanulságaként megvizsgálható, hogy milyen identi-
tásokat vesz fel, illetve hogy jellemző önmeghatározásai közül milyen 
logika mentén válogat, hogyan befolyásolja ebben a külső csoport jellege, 
amellyel szemben defi niálja önnön köreit.

Talán kevésbé egyértelműen besorolható a sztereotípiák társas kon-
textusa, részint a fi skei modellnél alapul vettnél valamelyest régebbi tár-
sadalmi-társasági szerkezet, valamint a szerzők emberi kapcsolatokhoz 
való, részint szakmájukból eredő sajátságos viszonya miatt. Független 

úriember narratíváit vizsgáltam, érthető hát, hogy a kor tekintélyelvű 
magyar társadalmában erősen felülreprezentáltak a hatalmi viszony-
rendszerben, vagy annak hangulatában fogant sztereotípiák, ahogyan 
az érdekmentes egyenlő illeszkedés jegyében feldolgozott kapcsolatok is 
elsőbbséget élveztek, hiszen kölcsönösen megőrizték a felek büszkeségét. 
A piaci jellegűként felfogott relációk alacsony számát szintén a tekintély 
élvezetére vezetem vissza: öntudatlanul is hatalomgyakorlásként felfo-
gott bevásárlások, befektetések kényelmes, mindkét fél által fenntartott 
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rendszere segített fenntartani az elithez tartozás érzését, így a tiszta piaci 
racionalizáció alapján és logikája mentén felépülő viselkedésmintáknak 
kevesebb tér jutott. A – főleg csoporton belüli – közösségi megosztás szin-
tén nem kiemelt csomópont e klasszis mentalitásának térképén, hiszen 
(Nemeskéri-Kiss gyakran használt kifejezésével élve) „hasonszőrűek” 
között, ajándékozás vagy gálánsság útján, inkább kiküszöbölték a meg-
osztás, a kényszerű együttes vállalás szituációit, a magukénál fentebb, 
vagy lentebb pozícionálható csoportok esetében pedig ismét a hatalmi-
tekintélyi logika lép előtérbe.

A sztereotípiák funkcionalitás szerinti csoportjait a következőképpen 
határoztam meg a vizsgálat elején: az egyéni, azaz a más egyén megisme-
résére, megkülönböztetésére irányuló kategória-alapú következtetés; az 
önmegkülönböztetés, amikor önmagára, vagy saját csoportjára alkalmaz 
sztereotípiákat; a (nem saját) csoport kezelése – ide elsősorban a nem 
társadalmi állás, hanem magatartás vagy adottságként feltételezhető té-
nyezők alapján szerveződő csoportokat sorolom (zsidó, úriember, fi atal, 
stb.); végül pedig a kifejezetten társadalmi rétegek tulajdonságait érintő 
sztereotípiák. Ezek közül a döntő többséget a csoportok megkülönböz-
tetésére szolgáló funkció tette ki, de mint később látni fogjuk, az adatok 
értelmezése során további lehetséges funkciók merültek fel.

Még egy kategóriát láttam jónak belevenni a vizsgálatba, mégpedig a 
fellelt sztereotípiák irányultságát. A szerző által megfogalmazott vagy csak 
közlésre másoktól kiválasztott hiedelemkészleteket ugyanis – és ez ismét 
a narratív elemzés nyújtotta könnyebbség – nem önmagában a tartalmuk 
jellemzi csupán, hanem az a modalitás is, amelyet, mintegy a felsorolás 
végére tett írásjelként, a szöveg kontextusa segít megismerni. Ugyanaz a 
szó (pl. „szegény”) éppúgy kap az átvizsgált könyvek oldalain elismerést 
érdemlő, pozitív szerepet, mint lekicsinylő, vagy éppen vádként felhozó 
alkalmazást. Éppen ezért fontos megkülönböztetni egymástól a negatív, a 
pozitív és a semleges vagy vegyes megítélésről tanúskodó sztereotípiákat.

Nemeskéri-Kiss Sándor hiedelemkészlete

Nemeskéri-Kiss hátrahagyott írásaiban nagyjából következetes a kategó-
riáknak az a köre, amelyre vonatkozóan megfogalmazza vagy közvetíti 
az általános nézeteket. A kategóriákat négy nagyobb csoportba sorol-
hatjuk. Első a nemzeteké, népeké, fajoké – szóhasználatában e három 
szinte átmenet nélküli váltófogalom. Második a társadalmi csoportoké: 
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úriember, úr, polgár, paraszt – és a nő. Harmadik az egyes foglalkozásoké 
és életkoroké, s végül a néhány, sehová sem sorolható egyébé. Pártpoli-
tikai, ideológiai kategóriák nem kapnak helyt a felsorolásban: a szerző 
elvből nem tárgyalt politikai kérdéseket könyveiben. 

Indirekt módon persze nem tud nem megjelenni a politika, a világ-
háború nagy konfl iktusa a könyvekben. Különös kontraszt a magyar 
hadba lépés előtti és hadba lépés utáni munkák között az ellenséggé vált 
országokról szóló leírások megcsappanása, mind terjedelmükben, mint 
a dicsérő jelzők és lelkesedés tekintetében. Az ellenségképek kihatnak 
a közösség tagjai által felvállalható, vallható sztereotípiákra is, a pozitív 
tartalmúakat negatívokkal váltva fel. Jellemző, hogy Nemeskéri-Kiss 
bátor tettnek minősítette, hogy hajdan oly nagyra tartott angol barátairól 
írt legalább néhány oldalnyi, a Röptében mély tisztelettudásához képes 
helyenként gúnyos kalauzt. Az orosz tisztek emberségének dicsérete is el-
csöndesült, de az érzékeny fül azt is kihallhatja a berlini, müncheni, ham-
burgi séták leírásakor, hogy bizony több a múlt idő ennek részletezésben, 
mint a jelen vagy a jövő. Szerzőnk nyíltan felvállalható hiedelemkészlete 
megváltozott a frontok hatására. 

Legbőségesebb – konstans módon – a nemzetekre, népekre, fajokra 
vonatkozó hiedelemkészlet, amelyet az alábbiakban összeállítva közlök, 
régiók szerint haladva előre e kategóriák sorában.

Funkcionális és tudatos nemzetszemlélet?

Az egyes nemzetekről formált gondolatok körét elolvasva úgy tűnik: jó 
tollú diplomatánk gondolkodása és véleményformálása messzemenőkig 
eltért a korszaknak attól az általános közéleti sémájától, amelyben jelen-
tős szerepet kapott a sérelmi alapú, az egyik vagy másik „égtájjal”, esetleg 
mindkettővel szembeni elzárkózás, választási kényszer. Nemeskéri-Kiss 
alapvetően nyitott szemléletű személyiségként jelenik meg nemzeti szte-
reotípiáinak tükrében. Toleranciájában van valami fölényesség, olyasmi, 
amit a kor frusztrált és megzavart magyar identitásában elsősorban az 
arisztokratikus nevelés háttere tudott biztosítani, alkalmassá téve őt és 
a vele egyívásúakat arra, hogy mind tisztelettel tudjanak fogadni náluk 
nagyobb eredményeket, mind megvetés nélkül kezelhessék a hozzájuk 
képest lentebb állókat – társadalmi szinten éppúgy, mint az egyes nem-
zetek rangsorában. 
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Mindez szinte természetszerűleg együtt járt egy erős véleményfor-
málási és vélemény-átadási késztetéssel. Éppen ezért esett nehezére Ne-
meskéri-Kissnek a közkeletű sztereotípiák átvétele, s ezért helyettesítette 
ezeket – a legtöbb esetben – önnön gondolataival. Amely országról, nem-
zetről érdemi saját tapasztalata nem volt, ország-bemutató kis írásaiban 
akkor sem nyúlt hozzá a kész – talán valamelyest már inkább toposznak, 
mint sztereotípiának tekinthető – képekhez, amelyek olyan egyértel-
műen adódhattak volna a két mediterrán államra, Olaszországra és 
Spanyolországra nézvést. Ehelyett inkább minimalizálta a közlést olyan 
tényezőkre, amelyeket maga is megtapasztalhatott, s amelyeket könnyen 
alátámaszthatott az általános nemzet-karakterológiával. Így az olyan 
mondatok mögött, mint a spanyolok gőgösek, implicite bele érthetjük 
a kész sztereotípia találkozását egy minimálisan elegendő mennyiségű 
kiegészítő személyes tapasztalattal. Hasonló rövidségű még a Norvégiá-
ról, illetve a macedónokról szóló leírása, utóbbihoz valószínű, hogy még 
gazdatiszti macedón évfolyamtársától nyerte a megerősítő adatokat.

E négy országon kívül azonban elsősorban saját személyes tapasz-
talatain keresztül fogalmazta meg a saját általános állításait, amelyeket 
azután ő maga tett mások által igénybe vehető sztereotípiává a narrációba 
illesztéssel. E saját gyártású kategória-információi alapvetően háromfélék: 
a tisztelet, a testvériség és a patriarchális öntudat hangján szólalnak meg. 

Tiszteletet parancsoló élményeket szerzett Nemeskéri-Kiss az Egyesült 
Királyságban, Németországban, Dániában, Svédországban és Finnor-
szágban. Ennek megfelelően méltatja munkáiban mind az itteni emberek 
viselkedését és mentalitását, mind az országok fejlettségének, jólétének 
magas fokát. Az általa hozott esetekben lényegében alig fordul elő olyan 
sztereotipizálás, amelyet fölérendeltségi típusú hatalmi társas kontex-
tusban lehetne értelmezni, hacsaknem épp Nemeskéri-Kiss rovására. 
Ugyanez a helyzet a csoporton belüli vagy csoportközi megközelítéssel. 
Míg testvéri országoknak az úriembereit általában, úgy értelmezem, cso-
porton belüli, az úriemberek közösségén belüli relációban érzékelte, ezen 
országok gentlemanjeivel kivételt tesz, és mint csoportközi tapasztalatot 
dolgozza fel az őt ért élményeket, önmagát leminősítve ezáltal. Tiszte-
lete ellenére sem marad azonban kritikátlan, erre legjobb példa talán a 
németek túlontúl nagy szigorára tett utalásokat előhozni. Megjegyzést 
érdemel, hogy olyan, napjainkra már-már szintén topikus elemeket, mint 
a „német precizitás”, ez a saját világot teremtő arisztokrata közvetlen 
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tapasztalataiból merítve fogalmazta meg. A mai sztereotípiáknak egyes 
kategóriákhoz rendelt általános információnak, meglehet, valamikor 
empirikusan megszerzett eredetére utalhat ez az összefüggés.

Testvéri országként tekintett, hagyományos alapon, de a galíciai 
bajtársi közösségben tapasztaltak alapján is, a lengyelekre, illetve az őt 
ott körülvevő bánásmód miatt a törökökre. Ezeknél a nemzeteknél, fő 
motívumként, azt a meglátást emelném ki, miszerint ezek az általában 
egyenlő illeszkedési kontextusban megélt, gyakran – a vallási és kul-
turális különbségek ellenére is – csoporton belüliként megélt tapaszta-
latok olyan általánosításokba sűrűsödtek össze, és kristályosodtak ki, 
amelyeknek némiképp talán pedagógiai éle is lehetett. E két országról 
közvetített sztereotípiák ugyanis alapvetően azok köré az értékek köré 
csoportosulnak, amelyeket az önmegkülönböztető, magyarokról, ma-
gyar katonákról, magyar úriemberekről és magyar parasztokról meg-
alkotott véleménye is tartalmaz (bátor, egyenes, nemes, keménykötésű 
és keményfejű, vendégszerető, mulatni tudó és szerető, nagy jogérzékű, 
királyát tisztelő, népi őserőt és géniuszt hordozó – konzervatív felsorolás, 
amely akármely Jókai-regényből összeállítható lenne, de senki sem prófé-
ta a saját hazájában). Azonban mindezek az értékek fi nomabban jelentek 
meg e két nemzetnél, különösen a török az „úri nemzet” a maga csöndes 
méltóságával és alázatos emberségességével. (Elgondolkodtató, hogy va-
jon olyan események, mint az örmény genocídium, miért nem árnyalták 
ezt a képet?) Ilyen módon az egyenlő illeszkedés ellenére is megbillent a 
mérleg az összehasonlítási alapok felé.

A harmadik csoport, a patriarchális sztereotipizálás, egészen más kör-
nyezetben szerzett és főleg feldolgozott tapasztalatokon nyugszik. Gyer-
mekkorától kezdve érintkezett szlovákokkal, zsidókkal, minden esetben 
hatalmi, felettesi relációban élve együtt velük, úgy is, mint magyar, és 
úgy is, mint úr. Családja a tiszaistváni értelemben vett „jó magyarosító” 
politikát vitte: minden nyomás nélkül, egyszerűen csak emberségesen 
bánt „népével”, atyjukként, a feudális viszonyokban gyökerező, a mo-
dern kapitalizmus keretei között értelmezhetetlen patriarchális gonddal 
működtetve békében egy régi és sokhelyütt recsegő gépezetet. Ugyanez 
a szemlélet mutatkozik meg a szlovák és zsidó népességről közvetített 
sztereotípiáiban is. Ennek mutatására legjobb eszköz az e népcsoportok-
ra vonatkozó általánosítások irányultsága, amely szinte kivétel nélkül 
pozitív: akkor is, amikor alapvetően más népeknek, főleg magyaroknak 
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nehezen megbocsátható tulajdonságokat, hátrányokat ír le róluk. Egy-
szerűségük, bárdolatlanságuk, vagy épp élelmes, félelemre hajlamos, 
szélhámos természetük (jobban mondva az erről kialakított narratíva!) 
bizonyos mértékű joviális fejcsóválással szemlélve, valahol mélyen az 
egzotikummal rokonítható tulajdonsággá vált, amelyet sztereotípiáiban 
mintegy megbocsátott nekik a helyi arisztokrata. Ez az atyáskodás azon-
ban egyúttal kijelölte azokat a határokat is, amelyeknek átlépése ellen 
ezek a néprétegek predesztinálva vannak, eltekintve a kevés kivételtől, 
amelyeket – a kategóriainformációkat sajátos módon megerősítőként 
értelmezve – bele is illeszt a narratívába. 

Emellett vannak még e rendszerben helyüket kereső, „hibrid” nem-
zetek is. Kiemelhető ebből a nagy sérelem miatt – egyedül – helyét nem 
találó Franciaország, a katonáiban és parasztjaiban szinte patriarcháli-
san szemlélt „szegény muszkák”, úriember-csoportban s magyarokkal 
önazonos lovagias tisztjeikkel együtt (a kommunizmus egyetlen futó 
említésben sem jelenik meg a narratívákban!), illetve az egyrészről eu-
rópai szintű és Nemeskéri-Kissnek emberileg is nagyon sokat jelentő cári 
udvar, másrészt a félvad, bizalmatlan, halni kész, egzotikus parasztok 
dichotómiája által meghatározhatatlanná tett Bulgária. 

Magyar ambivalencia

Az már a hiedelemkészlet feletti felületes végigsiklással is jól látható, hogy 
Nemeskéri-Kiss munkássága jóval kevésbé szól a magyarokról, mint más 
nemzetek fi airól. Ennek nem csupán a diplomáciai karriertörténet lehet 
az oka. Nem véletlen, hogy a csoporton belüli sztereotípia-alkalmazás 
aránya nem éri el a 30%-ot. Amilyen könnyedséggel rajzolja meg, némi-
képp elnagyolt és topikus arcélét más nemzeteknek, olyan nagy gondot 
okoz Nemeskéri-Kiss számára a magyarság körüljárása. 

Maga a „magyar” kifejezés meghatározása is nehézségeket rejt magában. 
A szerzőnél ugyanis, ha az értékek, jellemzők tárát áttekintjük, valójában 
kétféle magyar van – és ennek megtárgyalása során egyben Nemeskéri 
társadalomképét is áttekinthetjük. Az első, leggyakoribb típusú magyar, 
a hajdani nemes transzponálásaként, az „úriember”. A másik, ettől telje-
sen elváló jellemzéssel, a „nép”, a paraszt, az egyszerű közember. Emellett 
léteznek még, marginálisan, két (pozitív) említésben a munkások, illetve 
a polgárok. A polgárok azonban szinte sosem magyarok. Említi őket 
sváb puggerként, beszél róluk felvidéki német-tót kispolgárként, illetve 
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a gazdagabb polgárság viszonylatában jellemzően budapesti zsidóként, 
németként. Magyar és polgár nehezen fér meg ugyanabban a mondatban, 
ha mégis, akkor a polgár inkább – úriember. E dezintegrált nemzetkép 
kialakulásához alighanem hozzájárult az is, hogy felvidéki úri neveltetése 
során mint magyar és mint úr került szembe nem-magyar polgársággal, 
jellemzően nem-magyar parasztsággal. E szocializációs hatást, úgy tűnik, 
sohasem sikerült teljességgel kiküszöbölnie.

Talán maguknál a sztereotípiáknál is többet mond erről egy epizód a 
szerző könyveiből. Az egyik, amikor Károly Róbert korából idéz egy – 
közelebbről meg nem határozott hitelességű – pápai forrást, amely a ma-
gyarokról a következő leírást adja: „A magyarok... Nemes bátor értelmes és 

nagy jogi érzékkel bíró nemzet, sok fogékonysággal a tudományok, művészet 

és egyáltalán minden szép iránt, elsőrendű államalkotó faj – csak ne lenne 

három nagy hibájuk: a gyűlölködés, az irigykedés és a saját maguk kényel-

mének túlértékelése.” Ez a középkorinak deklarált leírás főbb pontjaiban 
igen jó közelítéssel lefedi azt a tulajdonságsort, amelyet Nemeskéri-Kiss a 
magyarokhoz társít: bátorság, erő, ugyanakkor fékezhetetlenség, tobzó-
dás. Kettős arcél, feloldhatatlan konfl iktussal. Ezt – talán a reménykedés 
be nem vallott érzetével – konstans módon kiegészíti a „magyar őserő” 
tisztelete, bámulata a parasztság romlatlanságának narratívájában. 

Jungert-Arnóthy Mihály, a szenvedő hivatalnok

A Jungert-Arnóthy Mihály diplomáciai munkásságáról Moszkvai Napló 
címmel kiadott kötetnek, illetve a Politikatörténeti Intézet levéltárában 
őrzött, több ezer lapnyi feljegyzéseinek nagy reményekkel ültem neki 
a kutatás kezdetén. Annál kellemetlenebb meglepetést és a vizsgálat 
szempontjából csalódást okozott, hogy ekkora forrásanyag áttekintése 
nyomán sem találtam érdemi mennyiségű, az elmélyült elemzéshez elég-
séges sztereotípiát. 

Furcsa fi ntora ez a sorsnak, hiszen ez az alulról jött, tehetséges és ki-
tartó diplomata éppen annak köszönhette sorsának megpróbáltatásait, 
hogy felettesei rendszerint kategorizálták (kommunista, németellenes, 
nyugatbarát, stb.), ő maga viszont nem akart élő közhely lenni, s jobb 
meggyőződése ellenére is elvállalt olyan feladatokat, amelyek legneme-
sebb és legjobb végrehajtása esetén is csak „pozitív nullával” zárhatta 
karrierjének azt a szakaszát. 

228 lászló lilla eszter
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Nemeskéri-Kiss narratívájának elemzéséhez hasonlót készíteni erről a 
különleges és történetileg mégis jellegzetes (ha úgy tetszik, tragédiájában 
a „magyar sors” sztereotípiáját erősítő) pályáról tehát sajnos nem lehet. 
Ennek ellenére igyekszünk, legalább taxatív módon, bemutatni egyrészt 
azokat a sztereotípiákat, amelyeket Jungert-Arnóthy gondolkodásából 
azonosíthatunk, és külön azokat, amelyeket mások véleményét tükrözve 
örökített meg írásaiban. 

A narratívák és következtetések

Az említett sztereotípia-hiányból nem következik egyenesen, hogy 
Jungert-Arnóthyban egy, az általánosító gondolkodástól és az előítéletek-
től mentes minta-diplomata személyiséget tisztelhetünk. Esetében ugyan-
is a fennmaradt narratívák jellege az, ami alapvetően korlátozza az ilyen 
jellegű információk felszínre kerülését. A vizsgált diplomata feljegyzései 
ugyanis rendkívül szikár, szinte érzelemmentes, objektív vagy ha úgy 
tetszik, szinte csak tárgyi dolgokra szorítkozó, általában néhány soros kis 
írások. Jungert-Arnóthy introvertáltan írt, és csak saját magánk – éppen 
ezért nem terhelődött rá olyan külső kényszerítő hatás, mint Nemeskéri-
Kiss esetében a publikálás. Önmaga számára folyamatosan rendelkezésre 
álló gondolatait nem volt szükségszerű papírra vetnie. Ismerve pályájának 
irányát, az sem elképzelhetetlen, hogy többségében visszafogott nyilat-
kozataival a munkájába rejlő politikai kockázatot kívánta mérsékelni 
illetéktelen személyek saját irataiba való betekintésének esetére. 

Ez az észrevétel nem jelenti a módszertani bevezetőben foglalt felve-
tések helytelenségét, sőt. Éppenséggel megerősíti azt, hogy a nem jelen 
idejű narratív források sztereotípiai vizsgálatát mindenképpen meg kell 
előznie a történeti forráskritika lefolytatásának, hogy az eredményeket 
megfelelőképpen tudjuk értékelni. Felvetődik viszont a kérdés: a stílus 
fent részletezett, ösztönös vagy tudatos „blokádján” mégis átjutó sztereo-
típiákat hogyan kell értelmeznünk? Úgy-e, mint a szerző átlagos gondol-
kodásába bepillantást engedő réseket, vagy úgy, mint az átlagtól eltérő, 
emocionális töltetük miatt a visszafogottság bevett szokásán keresztül-
hatoló elemeket? Másképp fogalmazva: a Jungert-Arnóthy-életműben a 
sztereotipizálás a norma, vagy a normától való eltérés? 

Ennek eldöntése ennyi információból lehetetlen vállalkozás lenne, a 
válaszhoz ismét a történeti módszertan alkalmazása vezethet el. A mód-
szertan taglalásánál említett mikrotörténeti eljárások ugyanis tekintélyes 
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mennyiségű hermeneutikai megfontolás és empirikus tapasztalat alapján 
indulnak ki vizsgálataik során abból a tételből, miszerint az eredeti nar-
ratívákban (mint amilyenek per defi nitionem e feljegyzések is) a szerzők 
nem a normális, hanem a normatörő eseményeket, helyzeteket örökítik 
meg. Úgy gondolom, ezt az állítást biztonsággal transzponálhatjuk a 
szerző hangulatának, lelki állapotának megnyilvánulásaira is. 

Ennek alapján a meglévő, csekély számú saját sztereotípia elemzé-
sekor abból fogok kiindulni, hogy azok irányultsága, pozícionáltsága, 
csoporthelyzete alighanem bevett részét képezte Jungert-Arnóthy 
gondolkodásának. Azonban – főszabály szerint – az e szöveghelyeken 
olvasható tartalmuk, formájuk és szenvedélyességük így biztosan nem 
bírt meghatározó szereppel mindennapi döntéshozatali, emberismereti 
feladataira, diplomáciai munkájára (ezt támasztja alá maga az egész 
életút és pályafutás is.) Az olvasott sztereotípiák alkalmazásának elsőd-
leges funkciója ugyanis e diplomatánál, nézetem szerint, nem az elméleti 
részben megjelölt kör, hanem sokkal inkább a feszültség levezetésének, a 
politikai szövevényben tehetetlenné váló ember dühe megjelenítésének 
válik eszközévé az általánosítás.  

Jungert-Arnóthy hiedelemkészlete 

A feljegyzésekből előállítható adatok teljességét, a visszakereshetőséget biz-
tosító információkkal és az elméleti kategorizálással együtt, a dolgozat 2. 
melléklete tartalmazza. A szélesebb összeállításból ide az elemzéshez szük-
séges sztereotípiákat gyűjtöttem össze – tehát nem kaptak itt helyet azok az 
esetek, amelyekben más szereplők más nemzetekre, csoportokra vonatkoz-
tatható állításait örökítette meg írásaiban a diplomata. A sztereotip tartalom 
több esetben nem nyelvileg egyenes megfogalmazott, hanem implicit mó-
don rejlik a szókapcsolatokban. Az adatokat aszerint csoportosítjuk, mire 
vonatkozik a tartalmuk. Emellett a csekély és divergáló adatbázis alapján is 
tehető néhány megjegyzés Jungert-Arnóthy sztereotípiáival kapcsolatban, 
különösen, hogy egyes pontjait összevethetjük Nemeskéri-Kiss nézeteivel. 

Elsődlegesen szembeötlő jelenség a magyar és nem magyar csoportok 
gyökeresen eltérő kezelése. Jungert-Arnóthy – talán magától értetődő 
módon – jóval diplomatikusabban jár el a külföldi nemzetekkel szem-
ben, mint honfi társait illetően. Teljes, lesújtó ítéletet jellemzően nem 
fogalmaz meg kollektíven egy országgal szemben sem, illetve disztingvál 
az ország és vezetői között. Az összes eset 42%-a irányul egyénekre, 41% 
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csoportokra és 17% társadalmi rétegekre. Utóbbi kettő esetén is gyako-
ribbak a szövegben az adatbázisba be nem emelhető, konkrét szakmai 
bírálatok, mint az általánosításra (is) támaszkodó kritika, kirohanás. 

Az egész nemzeteket érintő sztereotípiák használata, érdekes módon, a 
németek esetében erősen összecseng Nemeskéri-Kissnek egy kevésbé ki-
domborodó, de mégis megjelenő gondolatával, a nem lelki fi nomságával, 
hanem roppant szervezett, koncentrált erejével kitűnő germán-képpel. 
Ebben az esetben egy középkorig, vagy még régebbi időre visszanyúló 
toposz érvényesülését fi gyelhetjük meg. 

Hasonlóan már-már topikus, de újabb keletű szemléletet tükröz 
Jungert-Arnóthy zsidó-képe. Nyoma sincs a Nemeskéri-Kiss-féle joviális 
beállítottságú, kedélyesen elnéző hiedelemkészletnek, a Tanácsköztársa-
ság és Trianon eseményeinek vélelmezett magyarázatai megrengették ezt 
a (korábban sem teljes mértékben érvényesülő) gondolkodásmódot. A 
szovjeturalmat a zsidóság részhalmazaként érzékelő, a magyar antisze-
mitizmust, illetve fajvédelmet részben megalapozó ideológiát a későbbi 
zsidómentő diplomata haragos megjegyzései között is megtaláljuk, ami 
jól mutatja, mennyire zsigeri szintig ivódott be ez az egyébként nemzet-
közi gondolat a két világháború közötti magyarság tudatába.

A tömeges, magyar politikát, politikusokat és népet érintő sztereotípi-
ák egyáltalán nem mint nemzeti sztereotípiák jelennek meg a szövegben, 
sokkalta inkább jellemvonások, lelki alkatok kategorikus információinak 
megidézésével fejezi ki mondanivalóját a szerző. Éppen ezért nincsen 
egységes, plasztikus képük – esetlegességük viszont, úgy gondolom, segít 
alátámasztani az előző fejezet végén Jungert-Arnóthy gondolkodásáról 
megfogalmazott állításokat. Érdemes még megjegyezni, hogy Jungert-
Arnóthy sztereotípiái közül egyértelműen a negatív, sőt kettősen negatív 
irányúak adják a többséget. Kétharmaduk negatív irányultságú, és 
58%-uk alanya, jórészt ezzel korrelálva, alatta áll a diplomatának, saját 
percepciója szerint. A magyar politikusok kiemelt szerepe miatt az összes 
sztereotípia 50%-a csoporton belülre irányuló, önkritikus szövegalkotás. 

Összefoglalás

Mit felelhetünk a vizsgálat után a dolgozat bevezetésében megfogal-
mazott problémákra, kérdésekre? A kutatás egyik célja volt magának a 
módszertannak a megalkotása és kipróbálása a gyakorlatban: képes-e ez 
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a metodika egy-egy személy mentalitásának sarokpontjait megmutatni, 
vagy legalábbis sarokpontokat biztosítani annak rekonstruálásához? Úgy 
gondolom, megfelelő narratívák megléte esetén erre pozitív felelet adható, 
hiszen mind Nemeskéri-Kiss Sándor esetén következetes adatsorok álltak 
össze a munkáiban kifejtett, illetve elejtett sztereotípiákból, mint Jungert-
Arnóthy esetében konzekvens képet mutat az ezektől való tartózkodás.

Ez azonban legjobb esetben is csak fél siker. A másik kérdés ugyanis: 
van-e összefüggés a diplomáciai munka eredményessége, minősége, és 
a diplomata egyéni, tudatos vagy öntudatlanul belékódolt vélemény-
rendszere között? Hogyan töltheti be feladatát egy ország képviselője, 
ha gondolkodásmódja nem vág feltétlenül egybe országa politikai vagy 
közgondolkodásával? Hátrányok származnak-e ebből a képviselt nemzet 
számára, vagy előnyök is eredhetnek belőle?

Az mindenképpen alátámasztottnak látszik, hogy a vizsgálat alanyául 
két olyan diplomata szolgált, akik révén a nemzeti sztereotípiák, előítéltek 
kérdésében a korban aktuális skála két különböző végéről származó néze-
teket ismerhettünk meg. Az egyik diplomata az általánosítás-mentes ob-
jektivitás mentén élte életét, végezte munkáját, függetlenül a hátországban 
dúló indulatoktól. A másikuk, felülemelkedve ugyanezen a „zavaroson”, 
saját maga határozta meg sztereotípiáinak körét, tartalmát és hatályát, 
igyekezve terjeszteni is e téren végzett látókörtágító tevékenységét.

Gondolkodásmódjuk tehát nem simul bele a közgondolkodás és 
közbeszéd kereteibe. A korszak értelmiségi diskurzusait fi gyelembe 
véve érdemes a nemzetkarakterológia felé is vetni egy összehasonlító 
pillantást, azonban azonosságot itt sem igen találunk. Noha Nemeskéri-
Kiss rendszerben, panelekben gondolkodva és szinte nép-kategóriákat 
felállítva alkotta meg nézeteit, ez nem tekinthető a korszak e felkapott és 
legnagyobb formátumú gondolkodók által is művelt szellemtudományá-
val rokoníthatónak, elsősorban azért, mert a karakterrel ugyan magyaráz 
tetteket és viselkedéseket, de magát a karaktert alig-alig próbálja meg 
levezetni a körülményekből, a történeti fejlődésből vagy épp a vérségi, 
genetikai háttérből, nem keres magyarázatot az általa felismertnek vélt 
jelenségekre. Jungert-Arnóthynál e kérdés felvetése sem értelmezhető. 

Hatalmi szempontok, alá-fölérendeltségben gondolkozó szemlélet 
ugyanakkor – szintén Nemeskéri-Kiss esetében – azonosíthatóak a 
szövegekben: egyes nemzetek, nemzetiségek jótékonyan elnéző, patri-
archális megközelítése kétségkívül ilyen irányultságot juttat kifejezésre. 
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Ellenségképekkel viszont sem egyik, sem másik alanyunknál nem talál-
kozunk. A szövegekből kirajzolódó „diplomatikus sztereotipizálás” alig-
hanem nélkülözhetetlen, és nem feltétlenül negatív velejárója, szükséges 
kelléke is a diplomata munkájának. E tevékenység közben nagy szükség 
volt és van a különböző kultúrkörből, társadalmi helyzetből származó 
emberek, tárgyalópartnerek gyors felmérésére, kiismerésére és a velük 
szemben megfelelő viselkedésmód és kommunikáció felöltésére. Ezt 
nagyban megkönnyíti egy ilyen, kategorizáló előfeltevés-csomag, amelyet 
Nemeskéri-Kiss messzemenő nyájassággal és tisztelettel kiegészítve mutat 
be, illetve tükröz munkáiban. Bizonyára nem véletlen, hogy személyében 
egy hosszú karriert befutott, ugyanakkor komoly eredményeket fel nem 
mutató diplomatát ismerhettünk meg. Jó modorával, csiszolt stílusával 
és nyitottságával alkalmasnak bizonyult Európa számos országában, 
elsősorban királyi vagy cári udvarában a magyar jelenlét fenntartójának 
szerepére, de komoly tárgyalásokat, egyezmények megkötését, amennyi-
re ez a szakirodalomból kideríthető, nem bíztak rá pályája során. 

Jungert-Arnóthy ellenben a maga pragmatizmusával vált alkalmassá 
arra, hogy kommunistaellenes nézeteit és érzelmeit, valamint később már 
személyes sérelmeit is félretéve, olyan kényes és hosszadalmas problémákat 
oldjon meg, amelyre mások nem vállalkoztak, ráadásul olyan közegben, 
amely számára is idegen és taszító volt. Írásai alapján a kedélyes és simulé-
kony világfi t, kitartó vadászt és bátor lovast – a Nemeskéri-Kisst népszerűvé 
tenni képes jellegzetességeket – nehezen tudnánk személyével összefüggés-
be hozni, azonban visszafogott, korlátozott érzelmi motivációi mellett nem 
is volt erre szüksége, legalábbis a neki juttatott feladatok végrehajtásához.

Pályájuk ellentétes irányú, célú és gyökeresen eltérő tulajdonságokat 
mutató volt, azonban mindketten olyan munkát végezhettek, amelyre 
alkalmasak voltak. A magyar külpolitika a megfelelő személyeket válasz-
totta ki e pozíciók betöltésére – érvényesült az idoneitás kritériuma. Egy-
más tevékenységét azonban aligha tudták volna ugyanolyan hatékony-
sággal betölteni – s ez nem csupán eltérő képzettségük, szakértelmük, 
családi vagy politikai hátterük következménye, hanem nézetrendszerük, 
mentális sarokköveik folyománya is. Ennek fényében joggal mondhatjuk 
ki: egy-egy diplomata gondolkodásmódja és világnézete országa külügyi 
szándékainak, külországi jelenlétének hatékonyságát, eredményességét 
befolyásoló tényező, amely a nem odaillő személy kiválasztás esetén 
ronthatja, vagy javíthatja a külpolitika teljesítőképességét. 
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Stereotypes and stereotyping in the literary legacy 

of two Hungarian diplomats in the Horhy-era 

Th e raising question of my thesis is based on the fact that the international 
studies prefer to do researchments which engage in the reconstructions 
of the diplomatics’s tactics. Th ese studies are more obsessed with method 
than with the ones who operate the system: the diplomats and their own 
ideology. Th e question may be raised that whether the ideologys, the 
personality traits, the individual thinking and mostly, the stereotypical 
thinking can aff ect the achievement of the foreign policy goals, or the 
two can exist independently of each other. Th e researchment had two 
purposes: on the one hand, to develope and test a new methodology, 
which is based on the historical sources, in addition to defi ning the exact 
parameters can result in comparables datas of a diplomat’s idea. Th e 
subjects of the test are two hungarian diplomats: Sándor Nemekéri-Kiss 
and Mihály Jungerth-Arnóthy. I examined their literary legacy with the 
method of the historical source critism to fi nd out if their portrayals could 
be suitable for setting up an examinable database. On the other hand, the 
other purpose of the thesis was to try to give an answer if  there is any 
kind, and, if it exists, what kind of connections between the personal 
beliefs and diplomatic eff ectivness.
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ifj. László Gábor:

Állam, egyház és szabadság a szekularizáció 

baptista koncepciójában 

a Horthy-korszakban

A magyarországi baptistákkal kapcsolatos kutatások és írások 
általában alapvetésként kezelik, hogy a felekezet – mind haza i, 
mind nemzetközi vonatkozásban – elkötelezett a szekularizált 

államberendezkedés mellett.1 Szintén gyakori, hogy a baptistákat a fele-
kezethez tartozó vagy a felekezeten kívüli szerzők a szabadegyházak közé 
sorolják be. E fogalmak és kategóriák kezelése során azonban gyakran 
érzékelhető bizonyos fokú „nagyvonalúság”, amelyet részben arra vezet-
hetünk vissza, hogy a hazai baptista identitásnak és eszmerendszernek 
sem a jelene, sem a múltja nincs még kellően feltárva, így nem tudjuk, ho-
gyan változott az évtizedek során e fogalmak és elvek súlya és különösen 
jelentéstartalma. Jelen tanulmány célja, hogy a szekularizáció témájának 
feldolgozásával hozzájáruljon e hiányosság orvoslásához. 

A tanulmány alapjául szolgáló kutatás célja eredendően nem volt több 
annál, mint a rendelkezésre álló forrásanyag egy részének áttekintésével 
alapot és orientációt biztosítani egy nagyobb volumenű, a baptisták, a 
szekularizáció és a szabadegyházi jelleg kapcsolatát szélesebb időtartam-
ban áttekintő vizsgálat előzetes hipotéziseinek megfogalmazásához. A 
hamarosan részletezésre kerülő forrásbázis megismerése során azonban 
egyértelművé vált, hogy amennyiben csak e fogalmakra koncentrál a 
kutatás, számos, a baptista gondolkodásmódot meghatározó kapcsolódó 
összefüggés megismerésétől fosztja meg magát. Ennek kiküszöbölése ér-
dekében a tanulmány alapjául szolgáló kutatás eredeti horizontját jelen-
tős mértékben kiterjesztettük a nemzetről, történelemről, társadalomról, 
1 Többek között Mészáros 1996. 206., Mészáros 1979. 1.
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politikáról, állampolgári kötelességekről és más egyházakról megfogal-
mazott állításokra is, a forrásbázis kibővítése nélkül. Ez utóbbi miatt 
szükségesnek érezzük felhívni a fi gyelmet arra, hogy a tanulmányban 
levont, a felsorolt témák váratlan koherenciáját megállapító következ-
tetések, lehetséges, hogy túlságosan komplexekké váltak a feldolgozott 
források mennyiségéhez képest, ezért bizonyos tekintetben továbbra 
is inkább hipotézisnek, további alátámasztást igénylő feltevésnek, vagy 
a későbbi, részletesebb eredmények kereteinek tekinthetőek, semmint 
kikezdhetetlen állításoknak.

A tanulmány az áttekintett forrásanyag alapján négy, szerkezetileg kü-
lönálló narratívát állít fel a szekularizációról, az államról és a nemzetről, 
az egyház mibenlétéről, illetve a szabadság és az egyén kérdéséről. Mivel 
e témák mind a források, mind a levont következtetések terén átfednek 
egymással, a szövegben előfordulnak vissza-visszatérő, több helyen is 
kifejtett kérdések – e redundancia azonban csak az összefüggések plasz-
tikus bemutatásának kárára lett volna megszüntethető. 

A kutatás forrásai

Mivel a baptista felekezetben nem létezik központi tanítóhivatal, illetve 
a teológiai, társadalmi és szervezeti kérdésekben a mindenkori alapsza-
bályt2 leszámítva nincs kötelező érvényű, kodifi kált dogmatika vagy egy-
házi alkotmány, ezért az egyes kérdésekben a „releváns egyházi tanítás” 
egyértelmű azonosítása nem magától értetődően sikeres vállalkozás. Az 
első világháború után tartósan az országos közösség, a Magyarországi 
Baptista Gyülekezetek Szövetsége élén álló, a tisztségek többségét betöltő, 
mintegy kéttucatnyi, meghatározó személy, akik közül többen felsőfokú 
végzettséggel, külföldi tapasztalatokkal is bírtak, egyfajta értelmiségi 
grémiumként, informális „vének tanácsaként” határozták meg a magyar 
baptisták szellemi alapvetéseit. Az országban tett körútjaik, előadá-
saik, illetve rendszeres publikációik révén igyekeztek ezt egységesen 
megismertetni a testvériséggel, azonos platformra igyekezve helyezni a 

2 A felekezet történetében három alapszabályt tartunk nyilván: az 1890-es évekből 
származó Hitvallomása és szerkezete a keresztelt keresztyén gyülekezeteknek, 
melyeket közönségesen baptistáknak neveznek című kiadványt; az 1905. évi ócsai 
hitvallást és az 1967-ben elfogadott Baptista Hitvallást és Baptista Egyházszervezeti 
Szabályzatot. 
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mégoly eltérő összetételű, hátterű, szociológiai helyzetű gyülekezeteket 
és szórványokat Tunyogmatolcstól Sopronig. 

Az e kör szócsövéül szolgáló irodalmi és sajtótermékek közül az 
egyes, önállóan megjelentetett (jellemzően rövid, népszerűsítő, könnyen 
befogadható)3 kiadványokat jelentőségben messze felülmúlta a felekezet 
1895 óta megjelenő, sokezres példányszámú központi lapja, a Békehír-
nök. Ez a heti-kétheti rendszerességgel megjelenő, közkedvelt kiadvány 
volt hivatott biztosítani a tagság tájékoztatását a közösségi belügyekről, 
fontosabb eseményekről, pénzügyekről, ez adott eligazítást a felekeze-
ten kívüli eseményekkel, azok értelmezésével kapcsolatban, illetve – a 
rendszeres pásztorációban nem részesülő szórványok és magányos hívők 
számára különösen – ennek cikkei biztosították az igei üzenetet, a bibliai 
tanítást is.4 A lap írói gárdája jelentős részben egybeesett a már említett 
értelmiségi körrel, így azok tanításának közvetlen csatornájául is szolgált. 
Mindezek alapján a Békehírnök egy, a felekezet mindenkor meghatározó 
irányvonalát (és annak árnyalatait) bemutató médiumnak tekinthető, 
amelynek cikkei ugyan nem bírtak „kötelező érvénnyel”, de végső soron 
normatív tartalmakat és célzatos tanítást fogalmaztak meg, amelyek 
összegyűjtésével, ha a felekezet tagjainak gondolkodása nem is, de a kö-
zösség vezetői által kívánatosnak tartott gondolkodásmód mindenképen 
megismerhető a felvetett témákkal kapcsolatban.

A Békehírnök-cikkek tartalmának megítéléséhez azonban két okból 
különösen is szükséges a gondos kritika. Egyfelől a lap legmeghatáro-
zóbb írója, Somogyi Imre (több cikluson keresztül szövetségi elnök) 
volt talán a legelkötelezettebb baptista lelkipásztor a szekularizáció, a 
vallásszabadság, illetve az „anabaptista szabadegyházi hagyomány”5 
felélesztése és tisztázása mellett, így valószínűsíthető, hogy e témakörök 
súlya valamelyest az ő személyes érdeklődésének is következménye. Az 

3 Ugyan a megfelelő könyvészeti kutatások hiányában a hajdani baptista kiadványok 
alighanem népes jegyzékének összeállítására eleddig nem került sor, azt mindenesetre 
megállapíthatjuk, hogy a felekezet egyetlen „teológiai sorozata”, Udvarnoki András 
Népszerű teológia röviden című munkájának öt kötete is inkább ismeretterjesztő és 
missziós célzatú volt, semmint tudományos igényű dogmatikai szintézis. 
4 Szórványközösségekben a vasárnapi igehirdetést is helyettesíthették a nyilvánosan 
felolvasott Békehírnök-cikkek.
5 További kutatásokat igénylő és izgalmas tanulságokkal kecsegtető témakör, hogy az 
1930-as évek baptistái hogyan és milyen politikai mellékzöngék mellett fedezték fel 
maguknak őseikként az anabaptistákat. 
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„elit” néhány fontos szereplője ellenben, így a fundamentalista teológiai 
nézeteket képviselő és a teológiai képzésben meghatározó Kemény Artúr 
és Baranyai Mihály6 ritkán publikáltak a Békehírnökben. Azt sem szabad 
fi gyelmen kívül hagyni, hogy a lap cikkeit jórészt budapesti vagy pestkör-
nyéki lelkipásztorok, diakónusok írták, akik számára egy-egy, a vizsgált 
témákkal kapcsolatos kérdésnek vagy megoldásnak alighanem nagyobb 
súlya volt, mint az alföldi és nyugat-dunántúli „csizmás prédikátorok”, 
vagy a kis szórványok magányos hívei számára. 

A másik szempont, amelyet érdemes fi gyelembe venni, az, hogy a Bé-
kehírnök cikkei „kettős nyilvánosságnak” szóltak. A baptista közösség 
nemcsak a második világháború után kóstolhatott bele a fenyegetettség 
és kiszolgáltatottság érzésébe.7 Az 1905-ben, különleges körülmények 
között elnyert elismert felekezeti státusz védelmet és lehetőségeket 
biztosított a közösség számára, azonban az időről-időre – részben az 
egyházpolitika általános irányvonalai és az unikális jogi megoldás vi-
szonylagos ismeretlensége miatt – felmerülő jogbiztonsági kockázatok, 
a közvélemény szított vagy természetes előítéletei, illetve a baptistáknak 
más, kevesebb joggal bíró kisegyházakkal történő összemosásából faka-
dó hátrányos hatósági intézkedések miatt a felekezet folyamatos félelme 
volt e státusz elvesztése, a román mintát másoló betiltás.8

Éppen ezért a Békehírnök cikkeiben is nagyon ügyeltek arra, hogy 
azok véletlenül se tartalmazzanak semmit, amit az állam, a kormányzat 
vagy a társadalmi rend kritikájaként értelmezhet a rosszindulatú és je-
lenlévő olvasóként értelmezett Hatalom.9 Az öncenzúra csak a Somogyi 
alatt politikai programmá erősödött szekularizációs követelések, illetve 
a „történelmi kereszténység” kritikája tekintetében nem érvényesült. 
Az önmegtartóztató kommunikáció10 mellett a lap írói időről-időre 

6 Ld. Dobner 1988.
7 Mivel a baptista történeti kutatások eddigi legintenzívebb korszaka a diktatúra év-
tizedeire esett, ezért a Horthy-korszakban elszenvedett üldözések mind a Monarchia 
időszakánál, mind a diktatúra évtizedeinél részletesebben fel lettek tárva. A szocialis-
ta lenyomásról eddig ld. Győri 1996.
8 László 2014. 27–34.
9 Kiválóan példázza ezt az az eset, amikor Somogyi Imre egy, a hazaszeretet bibli-
kusságát fi rtató olvasói levelet azzal az érvvel „tett helyre”, hogy nem hiányzik a 
közösségnek még egy ilyen vád. Békehírnök 1939. febr. 19. 64.
10 Legszomorúbb példái az önmegtartóztató kommunikációnak a zsidótörvények 
bejelentésével kapcsolatos, visszafogott vagy száraz hangvételű cikkek. Békehírnök 
1939. jan. 1. 2–3., Békehírnök 1939. jan. 1. 5–6., Békehírnök 1939. jan. 1. 7., Békehírnök 
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igyekeztek olyan tartalmakkal is szolgálni, amelyeket az államhatalom 
pozitív üzenetként értelmezhetett.11 Fontos megemlíteni, hogy a politikai 
környezetnek ez a „szennyező hatása” sem az öncenzúra kérdésében nem 
érvényesült olyan radikálisan, mint később, a kommunista diktatúra 
alatt, sem arra nem bírta rá a szerkesztőket, hogy meggyőződésükkel 
és a baptista tanítással lényegileg ellenkező tartalmakat közöljenek a 
lapban.12 Mindazonáltal ezt a „kettős nyilvánosságnak” szóló lapszer-
kesztést gyakran tetten érhetjük a lap tanulmányozása során, s talán nem 
alaptalan egyes cikkek esetében arra gondolnunk sem, hogy bizonyos 
megfogalmazások, analógiák „virágnyelven” küldött üzenetek az olvasó-
közönség egy része felé.13

E szűrőket is fi gyelembe véve gyűjtöttük össze és elemeztük a Békehír-
nök két évfolyamának cikkeit. Az időben korábbi évfolyam az 1931. évi, 
amelyet egyrészt azért választottunk ki, mert országgyűlési választási év 
volt, másrészt mert a szekularizációval kapcsolatos elvi álláspontot vél-
hetően próbának kitevő pünkösdi térnyerésnek ez az év volt az első kul-
minálása.14 A későbbi cikkek az 1939. évi számokból származnak, amely 
szintén választási év volt, emellett a zsidótörvények, a szélsőségek térnye-
rése és a kisegyházak egyre fokozódó hátrányos megkülönböztetése ma-
gában hordozta annak lehetőségét, hogy a baptista „szabadegyháziság” új 
elemei kerülnek előtérbe ezen év írásaiban. 

A forrásbázis megítéléséhez szükséges még kiemelni, hogy a koráb-
ban felsorolt témák nagymértékben áthatották a Békehírnököt. Minden 

1939. jan. 22. 28.
11 A visszacsatolt területek bejárásáról közölt, revíziós örömtől duzzadó beszámolók, a 
Szemleúton-cikksorozatok tipikusan ilyen tartalmaknak tekinthetőek. Összegyűjtve 
megtalálhatóak Zágoni 2007. 307–360.
12 Ez alól az egyetlen kivételt talán egy, a fegyverforgatással kapcsolatos cikk jelenti, 
amelyben a pacifi zmus vádja ellen folyamatosan védekező felekezet egyik tekintélye 
olyan pragmatikusan és brutálisan érvelt a harci cselekményekben való részvétel mel-
lett (A háború bűn, de mivel a világ is bűnös, a háború elkerülhetetlen.), ami már kívül 
esik a baptista világfelfogás és erkölcs határain. Békehírnök 1931. ápr. 4. 106.
13 Különösen fi gyelemre méltóak ebből a szempontból a spanyolországi hatalmi 
átrendeződésnek a katolikus hegemóniára gyakorolt hatásait fejtegető beszámolók. 
„Ez a szándék már régen megérett a nép szívében, s csak a szuronyok erdeje és a 

börtönök zára hátráltatta megvalósulását.” Békehírnök 1931.  ápr.  25.  135. Hasonló 
rejtett üzenetet hordozhatott Árva Bethlen Kata sorsának bemutatása is. Békehírnök 
1939. febr. 12. 57.
14 László 2011a. 17.
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lapszámban volt átlagosan legalább egy olyan témájú vezércikk, kisebb 
írás vagy külföldi hírátvétel, ami kapcsolatban állt a korábban felsorolt 
tematikával. A felekezet gazdasági kérdéseinek, illetve a társadalom 
erkölcsi állapotának bemutatásán kívül alig akadt olyan, nem kizárólag 
lelkiségi írás a vizsgált évfolyamokon, amely ne e vizsgált kérdéseket 
taglalta volna, így e tematika gyakorlatilag a felekezet teljes „közéleti” 
refl exiós kínálatát lefedte – a nyolcéves időkülönbséget és a körülmények-
ben időközben beállt változásokat is fi gyelembe véve meglehetősen nagy 
következetességgel.  

Baptista elképzelések a szekularizációról

„Az egyetlen lehetséges álláspont az evangélium alapján: szabad egyház a 
szabad államban.”15 „A szabad államban szabad egyház az egyik legjelleg-

zetesebb baptista alapelv.”16 Az ilyen és ehhez hasonló mondatok, amelyek a 
megjelenés dátumától függetlenül szegélyezik az áttekintett lapszámokat, 
nem hagynak kétségét afelől, hogy a szekuláris államberendezkedést a 
magyar baptisták – igazolva a köztudatban élő képet – kívánatos és szük-
séges állapotnak tartották. Ennél érdekesebb azonban az a néhány részlet, 
amelyet ezen a roppant általános és így keveset mondó elvi álláspontot 
túl elárulnak a baptista szekularizáció-felfogásról az áttekintett cikkek. 

A szekularizáció igenlésére három különböző, teológiai és racionális 
magyarázattal is szolgált a tanítás. A legkézenfekvőbb indok, hogy 
a szekularizált állam „biblikus” és „evangéliumi”, ennélfogva a 
felekezetnek kötelessége annak megvalósulását munkálnia.17 A Békehír-
nök alapján nem ismerhető meg részletesen az álláspont mögötti érvelés 
vagy egzegézis, ugyanakkor az elgondolás nem új keletű és nem a magyar 
viszonyok szülötte: az 1890-es évek végén, az elismerési és függetlenségi 
küzdelmek közepette is hasonlót fogalmazott meg a Heinrich Meyer ve-
zette irányzat,18 és a Baptista Világszövetség 1907-ben hazánkba érkező 

15 Békehírnök 1931. ápr. 18. 127.
16 Békehírnök 1939. máj. 21. 167.
17 Békehírnök 1931.  febr.  14.  51., Békehírnök 1939.  febr.  12.  54., Békehírnök 
1939. máj. 21. 167.
18 László 2011b. 223.
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békéltető bizottsága is hitelvi alapon tagadta meg a működési feltételeket 
kedvezőbbé tevő állami elismerés jóváhagyását.19 

A második ok, hogy a szekularizációt evilági elvek alapján is igazoltnak 
látták a baptisták, mégpedig abból kiindulva, hogy az ország törvényei 
szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni,20 másként fogalmazva: 
az állampolgárokat csak evilági, laikus szempontok alapján jogszerű 
diff erenciálni, hiszen a baptisták éppúgy adófi zetők, mint a katolikusok.21 
Ameddig azonban – ha nem is a jog, de annak híján a hagyomány alap-
ján – létezik a katolikus államegyház,22 ez az egyenlőség nem teljesül, a 
hatályos egyházügyi törvények betartása pedig sérül. 

Saját gondolkodásmódját tagadná azonban meg a baptizmus, hogyha 
kizárólag elvek szükségszerű következményként tekintene az állam és 
egyház kölcsönös függetlenségére, és nem ápolna harmadikként egy 
olyan felfogást is, amelyben ez az elvi lépés önnön gyakorlati következmé-
nyei miatt nyeri el jelentőségét. Több esetben is határozottan kifejtették a 
közösség publicistái, hogy mind az állam, mind az egyházak számára az 
az egyetlen előnyös megoldás, ha kölcsönösen megőrzik egymástól saját 
szuverenitásukat, mert „az egyház nem fejlődik rendesen, ha államot épít 

és viszont.”23 Az állam számára saját önállóságának sérelmét jelenti az 
önmagától különböző szervezettel történő összefonódás. Előszeretettel 
hoz fel a lap ennek példájaként aktuális nemzetközi eseményeket, többek 
között a spanyol köztársasági szekularizációt,24 az Apostoli Szentszék és 
a fasiszta olasz állam közötti küzdelmeket,25 illetve a baptisták ismétlődő 
betiltásának Románia nemzetközi helyzetére gyakorolt negatív hatását, 
azt a „méltánytalan állapotot, amibe egy ország kerül, ha nem helyezkedik 

a teljes vallásszabadság alapjára.”26 Az érvelés során a dualista politi-
kai hagyomány katolicizmus-kritikája is előkerül: a magyar katolikus 
egyház, földbirtokosként és a törvényhozás résztvevőjeként, de e mi-

19 László 2010. 3.
20 Békehírnök 1931. júl. 25. 239.
21 Békehírnök 1931. márc. 14. 83., Békehírnök 1931. jún. 20. 203.
22 Békehírnök 1931. márc. 14. 83.
23 A Protestáns Szemléből idéző cikk: Békehírnök 1939. ápr. 9. 123.
24 Békehírnök 1931. ápr. 25. 135., Békehírnök 1931. aug. 8. 252.
25 Békehírnök 1931.  jún.  6.  183., Békehírnök 1931.  júl.  18.  233., Békehírnök 
1931. aug. 8. 259.
26 Békehírnök 1931.  máj.  9.  153., Békehírnök 1939.  jan.  9.  3., Békehírnök 
1939. márc. 26. 103., Az idézet helye: Békehírnök 1939. jan. 22. 28.
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nőségeiben is „idegen” irányítás alatt állva, sérti a nemzeti önállóságot, 
ami „képtelenség”.27 Pozitív ellenpéldaként említik többször is az írók az 
Amerikai Egyesül Államokat,28 illetve az 1939-ben már ötödik évtizede 
vallásszabadságot biztosító Japánt.29 (Az állam és egyház különválása 
mindazonáltal nem zárta ki a két fél együttműködését sem: a baptisták 
– értékközösségi alapon – nem láttak kivetnivalót abban, ha az állami 
intézkedései támogatják a keresztény értékrend érvényesülését.30)

Az egyház által a szétválasztástól várható előnyök többségét egy későbbi 
fejezetben mutatjuk be, ugyanakkor itt érdemes leszögezni, hogy mi az 
a három tényező, amit a szekularizáció következményeként vagy éppen 
letéteményeseként a vallásszabályozás kapcsán vártak a baptisták. Az új 
berendezkedés e küszöbfeltételei a vallásszabadság, a vallási egyenlőség 
és a vallási türelem lennének a már-már politikai programszerűen 
megfogalmazott levezetésekben.31 Ugyan a hazai törvények mindvégig 
biztosították a lelkiismereti szabadságot és a magánéleti vallásosság sza-
badságát, a baptisták azonban ezt nem tekintették vallásszabadságnak a 
közösségi vallásgyakorlás, szerveződés és a nyílt hirdetés lehetőségeinek 
megadása nélkül, amint azt Romániával kapcsolatos álláspontjuk is 
mutatta.32 

A vallásegyenlőség a korabeli háromosztatú besorolással (bevett, 
elismert, tűrt felekezetek) szemben kívánta volna jogilag egyenlő felek 
territóriumává tenni a vallást. Ez utóbbi kijelentés – amely elsősorban 
Somogyi Imréhez köthető – a szekularizációs álláspontnak talán a leg-
kisebb felekezeti támogatottsággal bíró pontja volt, ugyanis számos tag, 
prédikátor, sőt a szűkebb vezető kör egyes tagjai is készek lettek volna 
elfogadni, hogy a baptisták – később részletesen ismertetett – kisegyházi 
konfl iktusainak megoldásában támaszkodjanak a vitázó feleknek nem 
egyenlő mértékben adatott jog erejére.33 A mindennapi gondok, az elsza-
kadt hívekben és szétzilált gyülekezetekben megtapasztalt új kihívások a 
felekezet tagjainak nem elhanyagolható hányadát a teljes vallásegyenlő-
ség szívvel-lélekkel való támogatása ellen hangolták a tárgyalt időszak-

27 Békehírnök 1931. jún. 6. 183.
28 Békehírnök 1931. febr. 14. 57., Békehírnök 1939. jan. 29. 39.
29 Békehírnök 1939. márc. 19. 96.
30 Békehírnök 1930. ápr. 18. 131.
31 Békehírnök 1931. márc. 14. 83., Békehírnök 1931. febr. 14. 57.
32 Békehírnök 1931. máj. 9. 153.
33 László 2011a. 17–18.

habitus.indb   244habitus.indb   244 2016.04.05.   23:28:322016.04.05.   23:28:32



állam, egyház és szabadság... 245

ban.34 Az elvet e problémák ellenére is támogatók a vallásegyenlőség 
és szabadság kérdésében legfeljebb a társadalmi béke megőrzését és az 
állampolgári kötelességek teljesítését fogadták el a szabadság szűrőjeként 
felállított minimális követelményként.35 

Az államról

Az eddig felvázoltak alapján úgy tűnhet: a baptista felekezet ellenfele, el-
lenérdekeltje volt az 1945 előtti állami berendezkedésnek, és az elveikkel 
ellentétes, sőt számukra sérelmes egyházpolitika miatt a felekezet elitje 
szemben állt az államhatalommal. A valóság azonban a Békehírnökben 
megfogalmazott tanítás szerint ennél jóval árnyaltabb. 
A magyarországi baptizmus már 1896-ban, az első magyar elismerési 
kísérlet idején félretette a szekularizációval kapcsolatos idealizmusát, és 
a reálpolitikai kompromisszumokkal kikövezett ösvényre lépett, amelyet 
az 1905-ös állami elismerés tovább erősített.36 A közösség (elismeréspárti 
szárnyának) akkori vezetői olyan becsesnek és szükségesnek látták ezt 
a kompromisszumot, hogy a nemzetközi Baptista Világszövetséggel is 
szembementek, amikor az az elért jogi státusz visszaadására szólította fel 
őket 1907-ben.37 A vizsgált korszakban pedig e kompromisszum fenn-
tartása, az abban foglalt jogok megőrzése és érvényesítése vált a felekezet 
legfőbb gondjává, elvesztésük pedig legfőbb félelmévé.38 
A mindennapi működés során és a misszió érdekében a baptisták a sze-
kularizációs álláspontjuk fenntartása és folyamatos tudatosítása mellett is 
elfogadták a jog és a hatalmi szándékok által kijelölt „játékszabályokat”,39 
és egyrészt elszántan igyekeztek az így szerzett lehetőségek maximális 

34 Minden kommentár és együttérzés nélkül tájékoztatja például a lap az olvasókat 
a pünkösdi gyülekezetek vezetőjének Magyarországról való kitiltásáról. Békehírnök 
1931. jan. 24. 31.
35 Békehírnök 1931. ápr. 11. 117–118., Békehírnök 1939. márc. 19. 96.
36 László 2011b. 214.
37 László 2010. 5.
38 A refl ex lépett működésbe akkor is, amikor a zsidótörvények hatályba lépésekor meg 
a felekezet vezetőinek meg kellett nyugtatniuk a tagságot: az új korlátozó rendelkezé-
sek nem érintik a baptistákat. Békehírnök 1939. jan. 15. 21. A jogvesztéstől való félelem 
a szakirodalom szerint nem is volt teljességgel megalapozatlan, ld. Fazekas 1996.
39 Békehírnök 1939. jan. 29. 35., Békehírnök 1939. márc. 12. 94.
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kihasználására, az ezekről való széleskörű tájékoztatásra,40 illetve han-
gosan védték ezeket mindattól, amit veszélyforrásként azonosítottak, 
származzon az az államtól, a hatóságoktól vagy más felekezetektől.41 
1931-ben például a baptista belügynek minősülő iskolai hitoktatást meg-
sértő egyházi beavatkozások ellen cikkeztek,42 1939-ben pedig a főváros-
ban bevezetni szándékozott „más vallású tanuló” kategória terve ellen 
emelték fel a hangjukat.43 A baptista tanítás részét képezte – ugyanebből 
az okból – a hívek jogtudatosságának fokozása, ismereteik bővítése is. 
Ezt a célt szolgálta többek között a Békehírnök megjelenési engedélyét 
tartalmazó jogszabály közlése is.44 
A kompromisszum, az egyházjogi lehetőségekhez való alkalmazkodás, 
érdemes megjegyezni, nemzetközi szinten is teret nyert. A lap beszámolt 
a száz éve egyesületi formában működő dániai hittestvérek harmadik 
elismertetési kísérletéről,45 és Romániával kapcsolatban is a baptisták el-
ismerését szorgalmazta a teljes vallásszabadság helyett.46 Mindazonáltal 
e kompromisszum soha nem lett üdvözölt, sokkal inkább hasonlítható 
a felekezet állandóan sajgó fogához. A kettős nyilvánosság szigorú ön-
uralmán időnként át is jutottak olyan cikkek, amelyek nem a valóság 
élhetőségéről, illetve élhetővé tételéről szóltak. 1939-ben így fogalmazott 
a lap: amíg nincs meg a teljes vallásszabadság, minden más csak „vajú-

dás”.47 Ugyanazon év egy másik írása viszont rávilágít a mérleg másik 
serpenyőjének tartalmára is: a haza által a misszió folyatására „oly bőven 

adott szabadságra”,48 amely különösen a romániai hittestvérek vissza-
visszatérő hányattatásainak tükrében tűnhetett bőségesnek. 
A missziós tevékenység viszonylagos megvalósíthatósága elfogadhatóvá 
tette a kompromisszumot a baptista fél számára, az állammal kapcsolatos 
viszonyt pedig így egy, végcélként többet akaró, de a meglévő keveset is 

40 Békehírnök 1939. jan. 15. 21., Békehírnök 1939. márc. 5. 82.
41 Békehírnök 1931. ápr. 11. 122–123., Békehírnök 1939. febr. 26. 69–70.
42 Békehírnök 1931. márc. 28. 99.
43 Békehírnök 1931. márc. 14. 83.
44 Békehírnök 1939. jan. 1. 5. E műfaj legkiemelkedőbb példája az 1926-ban, Kristóf 
Domokos szerkesztésében megjelent Vallásügyi tájékoztató: a baptista gyülekezeti 
életre vonatkozó legfontosabb állami törvények és rendeletek című kis füzet, amely 
aff éle zseb-jogsegélyt nyújtott a lelkipásztoroknak, misszionáriusoknak. 
45 Békehírnök 1939. ápr. 2. 112.
46 Békehírnök 1931. máj. 9. 153., Békehírnök 1939. febr. 5. 47.
47 Békehírnök 1939. máj. 21. 96.
48 Békehírnök 1939. jan. 1. 1.
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féltő, nem ellenséges, de nem is elfogadható vagy baráti, ambivalens re-
lációvá formálták a „kényszerű szomszédság” évtizedei. A szekularizáció 
elve a gyakorlatban olyan távoli csillag volt, amelynek fénye nem volt 
elégséges a felekezet hajójának navigálására. 
A baptista tanítás azonban nemcsak az állammal kapcsolatban fogal-
mazta meg a felekezet álláspontját, hanem (vagy talán: sokkal inkább) a 
teljesen más reakciókat kiváltó nemzetről is gyakran nyilatkozott.

*
A magyarországi baptisták – nemcsak az elit, hanem a tagság többsége 
is – tisztában voltak felekezetük széleskörű nemzetközi kapcsolat-
rendszerével, és nagy jelentőséget tulajdonítottak e kötődésnek.49 Több 
cikkben is kifejtetik, hogy az embert elsődleges kötelékei az egyházhoz 
fűzik: a közösség tagjai elsősorban baptista magyarok, és csak másod-
sorban magyar baptisták.50 E rangsorolás ellenére is kijelenthető azonban 
az áttekintett cikkek alapján, hogy a magyarországi baptista felekezet 
elsősorban nem egy világegyház helyi szervezeteként, hanem nemzeti 
egyházként határozta meg önmagát. Ennek hátterében számos tényező 
állhat. Az 1890-es évekre visszavezethető magyar-német szembenállás,51 
vagy a vezetők és meghatározó személyiségek egyéni nacionalizmusa 
(Gondoljunk csak Somogyi Imre verseskötetére!)52 mellett a baptista 
gondolkodás e vizsgálatában kirajzolódó alapelveiből is következik ez a 
magatartás.
A baptisták számára az Újszövetség egyik legmeghatározóbb szakasza 
a Máté evangéliumának utolsó fejezetében olvasható misszióparancs 
volt: menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet.53 A baptista 
gyülekezeti berendezkedés, a felekezeti érték- és normarend ennek 
megfelelően nagy hangsúlyt fektetett a hazai missziós tevékenységre, 
szorgalmazta, elvárta azt a tagságtól. Ezzel álltak összhangban a cikkek 

49 Békehírnök 1931. jan. 3. 4., Békehírnök 1931. jan. 24. 28., Békehírnök 1931. jan. 31. 36., 
Békehírnök 1939.  febr.  5.  47., Békehírnök 1939.  márc.  5.  80. A hazai közösség még 
az olyan kapcsolatokat is számon tartotta, mint az olajmágnás Rockefeller-család 
baptista vallása. Békehírnök 1939. máj. 28. 177.
50 Békehírnök 1931. máj. 9. 151.
51 Ld. bővebben László 2011b. 
52 A baptista közvélemény kívül legismertebb verseskötete, az Örökmécs 1940-ben a 
Gyóni Géza Irodalmi Társaság kiadásában jelent meg, hazafi a érdemeit széles körben 
elismerték.
53 Máté evangéliuma, 28. rész, 18–20. versek

habitus.indb   247habitus.indb   247 2016.04.05.   23:28:332016.04.05.   23:28:33



lászló gábor248

olyan megállapításai, mint például „az a gyülekezet, amelyik megszűnik 

evangélizálni, halott.”54 Az újságcikkek és prédikációk által előtérbe ál-
lított térítő küldetés objektív kerete és egyben a misszióparancs tárgya 
maga a nemzet volt.55 A nemzet megtérésének (Nem feltétlenül a bap-
tista hithez!)56 vágya és a teljes szekularizáció e tanításban ugyanannak 
az érmének a két oldalát jelentette, ezt azonban a következő fejezetben 
fejtjük ki részletesen. Mindebből következett, és számos írásból ki is tűnt, 
hogy a nemzet nemcsak (határokon átívelő) politikai és történeti közösség 
volt a baptisták számára, hanem egy, a felelős keresztény és a megtéretlen 
felebarát közötti viszonyt absztraháló, felekezeti kereteket nem értelmező 
szolidaritási közösség is. (Ezt a konstrukciót az egyházpolitika korlátozó 
intézkedéseinek elszenvedése a mártíromság eszméje révén csak tovább 
erősíthette.)57 Ez a nemzet megtéréséért felvállalt felelősség alapvető sze-
reppel bír a baptista (köz)gondolkodás megértésében. 
Tévedés lenne azonban azt feltételezni, hogy a felekezeti tanítás kizárólag 
transzcendens dimenziókban gondolkodva fogalmazta meg saját felelős-
ségi programját a nemzet „lelki revíziójáért.”58 A Békehírnök cikkei nagyon 
is „evilági” szempontokra is tekintettel voltak, amikor a küldetést a hívek 
lelkére kötötték, vagy annak várt következményei felvázolták. Az egyház 
közvetlen társadalmi szerepét, „életfeladatát” a békesség munkálásában 
jelölték meg 1931-ben.59 Az igazi kereszténység térnyerését, az emberek 
általános megtérését pedig minden társadalmi probléma leghatékonyabb, 
végleges megoldásaként azonosították:60 a kereszténység tanítása a nép-
jólét letéteményese. Ez az elképzelés nem járt együtt a társadalmi vagy 
a politikai rendszer radikális vagy egalitárius szemléletű átalakításának 
gondolatával. A baptisták azt is tagadták, hogy az apostoli korban kiala-
kult volna bármiféle „őskommunizmus” az első gyülekezetek körében.61 
A javulást a hitre jutók társadalmi szolidaritásának megerősödésétől, az 
54 Békehírnök 1939. jan. 8. 13.
55 Békehírnök 1931.  jan.  10.  10., Békehírnök 1931.  jan.  31.  33–34., Békehírnök 
1939. jan. 1. 1., Békehírnök 1939. jan. 1. 3., Békehírnök 1939. febr. 26. 69–70.
56 Békehírnök 1931. aug. 8. 254.
57 A már többször hivatkozott romániai események mellett a Békehírnök 1931.   
jan.  3.  8. is jól mutatja, hogy ez a lehetőség nem feltétlenül esett kívül a baptisták 
mindennapi kilátásain.
58 Békehírnök 1931. jan. 17. 17–18.
59 Békehírnök 1931. jan. 17. 16.
60 Békehírnök 1931. ápr. 21. 60., Békehírnök 1931. ápr. 28. 65.
61 Békehírnök 1931. máj. 30. 178.
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egyének erkölcsi fejlődésétől várták, nem a struktúrák átalakításától.62 
(Később bemutatjuk, hogy ez az individualista alapállás általában is fon-
tos szerepet játszott a baptista elit gondolkodásában.)
Ezt az utópikus, mégis folyamatosan megvalósítani próbált programot 
– a szekularizáció bemutatott baptista koncepciójával összhangban – a 
Békehírnök írásai az ország közpolitikai térképén is elhelyezték, igyekez-
ve utat mutatni a felekezet tagjainak a pártok és ideológiák rendszerében, 
egyúttal pedig igyekezve a kettős nyilvánosság vélt vagy valós cenzorai és 
fi gyelői előtt is megfelelőnek mutatkozni.63

Saját értékeit és érdekeit a baptizmus egyértelműen és következetesen 
a nemzet és a polgári berendezkedés tengelyei által határolt koordiná-
tarendszerben helyezte el.64 A nemzeti kötődések szerepére, a „mi jó 

hazafi ak vagyunk” állításban való meggyőződésre már utaltunk.65 Az 
áttekintett cikkekben rendszeresen visszatérő eleme a határon túlra sza-
kadt magyarokkal való egység kifejezése, és a területi visszacsatolásokat 
is az ország közvéleményével együtt ünnepelték az írók és a közösség.66 
A nacionalizmus, sovinizmus a keresztényi elhivatottsággal rokonítható 
érzelemként jelentek meg a lapban.67 Arra azonban, hogy mit jelentett 
pontosan a polgári berendezkedés, az áttekintett évfolyamokban nem 
adtak (a szabadságjogok garantálásán túl)68 támpontot a közösség ve-
zetői, az azonban leszűrhető, hogy mi nem tartozhatott bele e fogalom 
körébe. A felekezet legkövetkezetesebben képviselt politikai álláspontja a 
kommunistaellenesség volt, amelyet, mint istentelent ab ovo elutasítottak 
és féltek, függetlenül annak társadalmi elveitől és esetleges eredménye-
itől.69 A baptisták a magántulajdonhoz való viszony kérdésében sem 
értettek egyet a kommunista nézetrendszerrel.70 A szociáldemokráciát 
azonban – amennyiben az levetkőzi materialista rétegeit – szalonképes 
erőként ismerték (volna) el, amely az emberek nyomorának enyhítésén 
62 Békehírnök 1931. jan. 10. 1., Békehírnök 1931. jan. 31. 33–34.
63 Békehírnök 1931. jún. 13. 192., Békehírnök 1939. máj. 14. 159.
64 Békehírnök 1931.  márc.  14.  83., Békehírnök 1931.  jún.  27.  208., Békehírnök 
1939. máj. 14. 159.
65 Békehírnök 1939. febr. 11. 64.
66 Békehírnök 1939. jan. 1. 1.
67 Békehírnök 1931. jan. 17. 17–18., Békehírnök 1939. febr. 5. 43.
68 Békehírnök 1931.  márc.  14.  83., Békehírnök 1931.  júl.  25.  239., Békehírnök 
1939. jan. 22. 28., Békehírnök 1939. máj. 21. 167.
69 Békehírnök 1939. jan. 8. 13.
70 Áttételesen igazolja ezt Békehírnök 1931. jan. 17. 17–18.
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keresztül közelebb hozhatja őket Istenhez.71 1939-ben határozottá váltak 
a tiltás szavai a szélsőjobboldali pártokkal szemben, amelyeket a biblikus 
békesség és nyugalom elleni fellépéssel azonosított az az évi szokásos 
választási cikk,72 bizonyára nem függetlenül a dunántúli német baptisták 
körében szórványosan fellépett Volksbund-problémától.73 Nemcsak ez 
az írás, hanem más jelek is arra utalnak, hogy a háború közeledtével a 
baptista elit politikai álláspontja közelebb került a konzervatív erőkhöz, 
amelyekben fel-felismerte a vallásos értékrend egyes elemeinek fenntar-
tóit.74 Ezek a cikkek világítanak rá igazán arra a korábbi lapszámokban 
inkább csak sejtetett elvre, miszerint a baptista elit igyekezett megtalálni 
a „keresztény kurzussal” azt az értékközösséget, amelynek platformján 
– de csak azon – állva kommunikálhatta saját veszélytelenségét és az egy-
házak szabadságának fontosságát a szélesebb közvélemény és a második 
nyilvánosság felé.

A baptista tanítás nemcsak a politika és a felekezet pozíciójának passzív 
meghatározását vállalta fel, hanem saját közéleti aktivitásának irányát is 
meghatározta. Ez az aktivitás nem irányult a szekularizáción túlmutató 
reformok tartós követelésére, azt azonban vissza-visszatérően és minden 
lehetséges szövetségest megszólítva sürgette.75 (Egyetlen magányos cikk-
nek a revíziós sikerek ürügyén az iskolák reformjára és a társadalom által 
megtermelt javak igazságosabb elosztására tett utalásai ugyanakkor arra 
engednek következtetni, hogy a felekezeti elit más társadalmi alrendsze-
rek „jó gyakorlataira” nézvést is rendelkezett bizonyos elképzelésekkel.)76

A baptista közösség tagjainak saját „politikai” magatartásával kap-
csolatos iránymutatás hangsúlyosan megjelent mindkét vizsgált évfo-
lyamban. Summája: a baptista legyen hűséges a nemzetéhez, és a lehető 
legmagasabb szinten teljesítse a haza által megkövetelt kötelességeit. E 

71 Békehírnök 1931. aug. 8. 256.
72 Békehírnök 1939. márc. 12. 87., Békehírnök 1939. máj. 14. 159.
73 László 2011a. 26.
74 Egyebek között kifejezi ezt a számottevő különbség a Békehírnök 1931. ápr. 25. 139. 
és a Békehírnök 1939. jan. 8. 11. között. Az állam pozitív szigorának elismerésére példa 
a Békehírnök 1939. febr. 26. 69.
75 Békehírnök 1931.  febr.  14.  51., Békehírnök 1931.  márc.  14.  83., Békehírnök 
1931.  ápr.  18.  127., Békehírnök 1931.  jún.  20.  203., Békehírnök 1931.  aug.  1.  151., 
Békehírnök 1939.  jan.  22.  28., Békehírnök 1939.  febr.  5.  43., Békehírnök 
1939.  febr.  5.  48., Békehírnök 1939.  febr.  12.  54., Békehírnök 1939.  ápr.  9.  123., 
Békehírnök 1939. máj. 21. 167.
76 Békehírnök 1931. jan. 17. 17–18.
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kötelességek magukban foglalták az aktív választási részvételt,77 a tisz-
tességes adófi zetést,78 a nemzettudattal való azonosulást, a háború idején 
pedig a katonai szolgálatot.79 Utóbbi kettő esetén a szükségszerűség és 
az elkötelezettség a bibliai igazságokat is felülírja – a cikkírók bevallása 
szerint is. Logikailag természetesen ide kapcsolódik a nemzet megtéré-
séért végzett missziós munka is.80 A baptista öntudatnak részét képező 
kiválasztottság-tudat (talán a felvilágosult abszolutizmus eszményeinek 
távoli rokonaként, talán a baptizmus puritán eredetének sajátos ma-
radványaként) egyenesen az állam leghűségesebb, legkötelességtudóbb 
polgáraként határozta meg a felekezet tagjait, olyan mintapolgárként, 
amilyenekre a hazának leginkább szüksége van.81 A felekezet szerepvál-
lalásának a nemzetsorsba való beillesztésével kapcsolatban talán ennél is 
nagyobb szellemi ívet ír le az az elgondolás és önmeghatározás, miszerint 
a baptisták – az emberek Isten felé fordításával – a nemzet fontos védel-
mezői a keleti veszedelem, a kommunizmus ellen, éppen úgy, ahogyan 
az ország a török ellen századokon át helytállt a kereszténység védőpaj-
zsaként.82 Az „evangéliumi egyházmodell” és a szekularizáció e logika 
alapján tehát az egész ország javát szolgálja.83 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a baptista elit által megfogal-
mazott tanítás nemcsak a felekezet működésének „alapegyenleteiben” 
szerepeltette konstansként a nemzetért viselt felelősséget, de annak ak-
tuális diskurzusaihoz és meghatározó nemzetsors-képeihez is igyekezett 
integrálódni a maga sajátosságainak megőrzése mellett, és következete-
sen törekedett arra is, hogy az integráltság tudatát a tagság gondolkodás-
módjának is részévé tegye, már-már egy „civil vallás”, civil vallásosság84 
kialakításának „mellékhatásaival”. Az áttekintett források alapján nincs 
okunk kétségbe vonni, hogy az önvédelem, a nemzetietlenség vádjának 
elkerülése mellett valóban a nemzetnek a baptista értékrendben betöltött 

77 Békehírnök 1931. jún. 13. 192., Békehírnök 1939. máj. 14. 159.
78 Békehírnök 1931. ápr. 11. 117–118.
79 Békehírnök 1931. ápr. 4. 106., Békehírnök 1931. júl. 18. 233.
80 Békehírnök 1931. febr. 21. 60.
81 Békehírnök 1931.  jan.  10.  10., Békehírnök 1931.  jan.  31.  33–34., Békehírnök 
1931. márc. 14. 85., Békehírnök 1939. jan. 9. 3.
82 Békehírnök 1931. aug. 15. 264., Békehírnök 1939. febr. 26. 69–70. 
83 Békehírnök 1931.  jan.  10.  10., Békehírnök 1931.  márc.  14.  83., Békehírnök 
1939. jan. 29. 39.
84 Tomka 1996. 
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fontossága állhatott ennek hátterében.85 Ez a fajta nemzetféltés egyben a 
szekularizáció elve melletti protestálásnak is ad egyfajta piros-fehér-zöld 
árnyalatot, hiszen, mint azt a következő fejezetben látni fogjuk, az állam 
és egyház összefonódása a baptista gondolkodók szerint a nemzetet felvi-
rágoztató küldetésükben is megakadályozza a nagyegyházakat.86

Bár nem tartozik a tárgyalt téma fővonalába, érdemes lehet megem-
líteni, hogy az áttekintett cikkek alapján a baptista elit történeti tudatot 
építő tevékenységéről is megtudhatunk egyet-mást. A magyarországi 
baptisták nem rendelkeztek számottevő múlttal Magyarországon. 
Johann Rottmayer adventista konverziójának mítosza87 még az 1846 és 
1873 közötti első emberöltőjétől is megfosztotta a közösségi köztudatot, 
amely – ha egyáltalán érdeklődött múltja iránt – Heinrich Meyerhez 
kötötte saját hazai történetének kezdetét. 

Ezt a vitákkal terhelt, ezért egységes történeti tudat építésére kevéssé 
alkalmas tradíciót a vezetők, különösen Somogyi Imre, igyekeztek ki-
egészíteni, amelyhez „kapóra jött” Kirner Adalbert Bertalannak az ana-
baptistákkal kapcsolatos kutatási szenvedélye.88 Kirner – és vele Somogyi 
– igyekeztek tisztázni a köztudatban, sőt a közoktatásban a mai napig 
benne élő, a münsteri eseményekből eredeteztethető tévedések, torzítások 
alól az anabaptistákat,89 ezzel együtt pedig a modern baptisták őseiként 
igyekeztek bemutatni a „tisztára mosott” becsületű 16. századi anabap-
tistákat és a habánokat.90 A Békehírnök áttekintett cikkei megerősítik e 
85 Más források alapján igazolja ezt László 2015. 230.
86 Békehírnök 1931. aug. 1. 245.
87 E kérdésről legújabban ld. Kish 2015.
88 Kirner Adalbert Bertalan volt az, aki a Horthy-korszakban szinte egymaga előterem-
tette és erősen ideologikus kis füzetekben megjelentette azt a történeti ismeretanyagot, 
amelyet Somogyi Imre a maga jóval hatásosabb egyházpolitikai és identitásformáló 
munkájához ezzel szinte egyidejűleg felhasznált. Kirner munkái többek között: A 
szobotisti baptisták, 1935. Baptista krónika, 1935. A nagylévárdi baptisták, 1937. A 
Münsteri Mesterek anabaptista csoportja: 1531-1536, 1938. Baptista nyomokon, 1938. 
Fischer András baptista vértanú felsőmagyarországi pályája, 1940. Budapesti bap-
tista kódexek Kirner-féle elnevezésben: a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem 
könyvtárában, 1942. Habán motívumok a magyar népművészetben, 1943.
89 Mivel az anabaptisták történetére kitérő egyháztörténeti munkák általában a 
Münster szélsőségességéről fennmaradt történeti toposzokat használták támadási 
felületül, e kérdéskör tisztázása a legutóbbi kiadványokig elkerülhetetlenül, szinte 
görcsösen részét képezi az anabaptistákról magyar baptisták által írt munkáknak. Ld. 
például Mészáros 1979.
90 Békehírnök 1939.  jan.  8.  16., Békehírnök 1939.  jan.  15.  20., Békehírnök 
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szándéknak azt az értelmezését, miszerint Fischer András vértanúhalá-
lának előtérbe állításával gyakorlatilag „az első magyar baptistát” vélték 
megtalálni és kiemelni, ezzel a többi protestáns egyházzal egykorúnak 
mutatva magukat a felekezeten kívüli sajtóban és a közbeszédben.91 

E viszonylag ismertebb (és később folytatott) hajdani kezdeményezés 
mellett azonban észrevehető az áttekintett évfolyamok alapján, hogy a 
baptista elit törekedett arra is, hogy saját hazai tradíció híján a nemzeti 
történeti kánonnal találjon kapcsolódási pontokat, elsősorban a szabadság 
vezérgondolata mentén. Így emlékeztette a lap az olvasókat a politikai és 
vallásszabadságért küzdő Bethlen Gáborra,92 a türelmi rendeletre93 és az 
1848-as áprilisi törvényekre,94 amelyek bekerültek az akkor már ismertté 
tett William Rogers, John Milton és William Carrey mellé a szabadságért 
vagy az emberségességért sokat tett személyek arcképcsarnokába.95

Az egyházról

A politikai közösséggel és az annak legfőbb szervezési keretével kapcso-
latos baptista álláspontok ismertetése után a szekularizációs folyamat 
másik szereplőjével, az egyházzal kapcsolatos megállapításokat mutatjuk 
be és összegezzük.

A Békehírnök más egyházakkal kapcsolatos cikkeinek merészebb 
hangvételéből egyértelműen kiderül: a hazai felekezetekre sokkal inkább 
vitapartnerként tekintették a baptisták, mint az államra, ugyanakkor az 
írások az esetek többségében megőrizték a tárgyilagosságra való törek-
vésüket, és adott esetben az elismerésre is éppúgy készek voltak, mint a 
kritikára. 

Ezeknek a vitatkozó, véleményező jellegű cikkeknek a tárgyát és tartal-
mát erősen meghatározta a megszólított felekezet vagy közösség jellege. A 
Békehírnök alapvetően nem bocsátkozott teológiai vitákba,96 e „szabály” 

1939. febr. 19. 66., Békehírnök 1939. márc. 26. 102.
91 Békehírnök 1939. jan. 8. 11.
92 Békehírnök 1939. jan. 22. 31.
93 Békehírnök 1939. ápr. 9. 125.
94 Békehírnök 1931. márc. 14. 83.
95 Békehírnök 1939. máj. 21. 167.
96 Ez a kitétel természetesen csak a keresztény egyházakkal kapcsolatban igaz. A mu-
zulmán tanítást például több cikkben is egyértelműen kárhozatosnak minősítették. 
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alól azonban két irányba keresgélve találhatunk kivételeket. A veszélyes-
nek, tévtanítónak tekintett „lelki közösségekről”, vagy (Kérdéses, hogy a 
baptista szóhasználattal is megfelelő kifejezést használva-e?) szektákról 
az írók vagy egyértelműen és röviden megállapították káros és veszélyes 
voltukat (mint általában a russzelisták vagy millenisták, azaz Jehova ta-
núi, illetve a közelebbről meg nem határozott „aratók” esetében),97 vagy 
hittudományi levezetésekkel pallérozták az olvasót ezen irányzatok kriti-
kus nézeteivel kapcsolatban. Utóbbiakat – kimondatlanul az adventisták 
ellen – a szombattartás helytelenségéről,98 illetve – nyíltan a pünkösdiek 
ellen – a mesterséges extázis ártalmasságáról született fejtegetések99 
képviselték. A nagy felekezetekkel kapcsolatban azonban a két év alatt 
összesen egy, teológiai szempontokat ütköztető cikket közölt a lap.100 A 
történelmi egyházak kritikája (illetve alkalmasint dicsérete)101 elsősorban 
politikai, egyházszervezeti és minimális arányban jogvédelmi természetű 
volt. A legtöbb cikket a római katolikus egyházszervezet vonzotta magá-
hoz, amelyet szigorú hierarchiája és a pápai hatalom mértéke102 mellett az 
öncélú kiadások nagysága103 miatt bíráltak gyakran, hangsúlyozva, hogy 
az egyház feje valójában Krisztus.104 A katolicizmus politikai lépései is éles 
bírálatot váltottak ki a szerzőkből, különösen az olaszországi események 
nyomán. A hazai protestáns egyházak már jóval kevesebb kritikában 
részesültek, bár a presbitériumok felállásának és működésének elveit,105 
illetve az egyházi presztízs védelmében tett intézkedéseket106 érte bírálat. 
A teológiai csörték hiánya elsősorban egyfajta toleranciának tekinthető 
a baptista fél részéről, amelynek alapja egymás meggyőződésének elfo-
gadása és tiszteletben tartása volt. (Ennek hiányát a felnőttkeresztség 
elutasítása miatt határozottan számon is kéri a nagyegyházakon az egyik 

Békehírnök 1939. jan. 15. 22., Békehírnök 1939. febr. 5. 48.
97 Békehírnök 1931. febr. 7. 46., Békehírnök 1939. márc. 12. 85.
98 Békehírnök 1939. febr. 19. 59–60.
99 Békehírnök 1931. márc. 7. 73.
100 Békehírnök 1931. aug. 15. 262–263.
101 Békehírnök 1939. jan. 15. 20.
102 Békehírnök 1931.  febr.  7.  44., Békehírnök 1931.  júl.  11.  221., Békehírnök 
1931. júl. 11. 222.
103 Békehírnök 1939. ápr. 2. 110–111.
104 Békehírnök 1931. febr. 21. 59., Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92.
105 Békehírnök 1931. júl. 25. 239.
106 Békehírnök 1939. jan. 29. 38–39.
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szerző.107) Ez a rugalmasság arra az elvi állásfoglalásra vezethető vissza, 
miszerint az üdvösségre bármely egyházban, sőt az egyházon kívül is 
el lehet jutni.108 A baptista gondolkodásnak, vagy legalább is a baptista 
vezetők gondolkodásának ez a nyitottsága kiemeli a felekezetet a magyar-
országi kisegyházak mezőnyéből, amelyek többsége többé-kevésbé meg 
volt győződve saját tanításának exkluzivitásáról. Jól példázza azt az az 
éles kontraszt, amely a Békehírnök legtöbb cikke és egy, a nem baptista 
Kiss Ferenc által írt és itt leközölt cikksorozat között rajzolódik ki.109 A 
szabadegyházi értelmiség e kiemelkedő képviselője ugyanis meggyőző-
déssel vallotta, hogy a hit igazsága a történelem során mindvégig „egy 

szent kis csapatnál” érvényesült csupán, a nagyegyházak pedig, egyik a 
másik után, tanításuk torzulása miatt kiüresedtek a hit szempontjából. 
(Azt, hogy e különbség nemcsak az elismert és tűrt közösségek eltérő 
jogállásából fakadó szociális különbségeket képezi le, a következő feje-
zetben kifejtettek támasztják alá.) Ennek alapján az is felmerülhet – bár 
ennek igazolása további kutatásokat igényel – hogy a baptisták viszony-
lagos nyitottsága a nagyegyházak, illetve azok belmissziós szellemiségű 
csoportjai felé110 alkalmassá tehette őket arra, hogy egyfajta hídszerepet, 
közvetítő funkciót töltsenek be a belmissziós és a kisegyházi értelmiség 
között, többek között az Evangéliumi Alliansz keretében. E szerepkör 
(akár tudatos) betöltése abba a jellegzetes kisegyházi gondolatkörbe is 
illeszkedne, amely szerint – ahogyan a Békehírnökben is olvashatták az 
előfi zetők – a „szekták” és a kis felekezetek hivatása, hogy a tőrőlmetszett 
keresztény értékeket közvetítsék a nagyegyházak felé.111

Ezt az alapvetően pozitív és nyílt, felekezetköziségre is kész gondolko-
dásmódot, amelyet a Békehírnök a tagság számára sugallni igyekezett, a 
hazai vallási palettán megjelenő, új jelenségek időnként komoly kihívások 
elé állíthatták. A vizsgált korszakunkat megelőzően elsősorban az adven-
tista misszió, az 1930-as években pedig a pünkösdi mozgalmak „léptek 
be” a kisegyházak baptista dominanciájú mezőnyébe.112 Különösen 
utóbbi közösség kerültek térítő tevékenységük során folyton-folyvást 

107 Békehírnök 1931. aug. 15. 262–263.
108 Békehírnök 1939. márc. 19. 96.
109 Békehírnök 1931.  jan.  31.  35., Békehírnök 1931.  febr.  7.  43., Békehírnök 
1931. febr. 14. 50–51. 
110 Békehírnök 1931. aug. 8. 254., Békehírnök 1939. máj. 7. 157.
111 Békehírnök 1931. febr. 14. 57., Békehírnök 1931. aug. 1. 245.
112 László 2011a. 5–8.
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konfl iktusba a baptistákkal, mivel – saját egyedül üdvözítő voltukról 
meggyőződve – a mozgalom prédikátorai gyakran vették célba a baptista 
gyülekezeteket, elsősorban a lelkipásztorok által ritkábban látogatott 
szórványok tagjait, emellett az egyes baptista gyülekezetek belső konf-
liktusai, erkölcsi fegyelmezési ügyei esetén alternatívaként kínálkoztak 
fel a sértett felek számára, számos közösség szétszakadására kínálva ezzel 
lehetőséget. A tűrt, de a hatóságok által gyakran üldözött pünkösdiek 
emellett nemritkán a baptista névvel takaróztak, ezzel veszélyeztetve a 
felekezet jogbiztonságát.113

Ezek a fejlemények kikezdték a baptisták felekezetközi toleranciáját, 
a pünkösdi teológia és vallásosság pedig sokak számára túlment az elfo-
gadható határon, és a tévelygések körébe soroltatott. Az értelmiségi kör 
más tagjai azonban még az önvédelmet sem találták elégséges indoknak 
arra, hogy fellépjenek ellenük vagy elítéljék őket.114 A megosztottság 
miatti elbizonytalanodás a Békehírnökben is észrevehető. Egyértelmű 
állásfoglalásnak éppen akkor maradt híján a közösség, amikor igen 
nagy szüksége lett volna rá. A dilemma – a teológiai és egyházszervezési 
válaszlépések ellenére – fennmaradt 1939-re is: a teljes vallásszabadság 
koncepciójába bele kell-e foglalni a pünkösdieket, és más tévtanításokat? 
A valójában nem is artikulálódó vitában Somogyi Imre nem tudta mara-
déktalanul meggyőzni vezetőtársait az elv átfogó érvényesülésének általa 
vallott helyességéről.115

Az eddigiekben áttekintettük, hogy a baptisták milyen alapvetések 
mentén határozták meg viszonyukat és magatartásukat más egyházak 
irányába, s ebben milyen megfontolások vezették őket. Ugyanezen meg-
nyilvánulásokból azonban mindennek az „elméleti hátterére”, az egy-
házról mint olyanról való gondolkodásra nézve is levonhatunk bizonyos 
következtetéseket.

A legalapvetőbb talán az a gondolat, miszerint az anyaszentegyház, az 
ecclesia egyetemes és átfogó,116 ugyanakkor csupán virtuálisan létezik,117 
mivel a földön a felekezeti békétlenség118 káros és bűnös jelensége elvont 

113 Uo. 10.
114 Somogyi 1982. 44.
115 László 2011a. 20.
116 Békehírnök 1931. jan. 17. 16.
117 Békehírnök 1931. aug. 1. 245.
118 Békehírnök 1931. jan. 24. 26.
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fogalommá jelentéktelenítette a kereszténység egységességét. Az egység 
megbontója a lap szerint „az emberi okoskodás”119 amely hozzátett az 
evangélium üzenetéhez és egyházszervezési gyakorlatához, ezzel lehető-
séget adva a bomlásra.120 Milyen csoportokat, milyen kategóriákat hozott 
létre ez a bomlási folyamat? Hol helyezte el ebben magát a közösség? 
Ezzel kapcsolatban több kérdés is nyitva marad. Az egyházszervezeti 
formák leírására a cikkek használják az „egyház” fogalmat, egyetemes 
igénnyel, illetve a katolikus, református és evangélikus közösség eseté-
ben.121 Vallásfelekezetet emleget a metodisták, mennoniták és baptisták 
kapcsán a lap.122 A kevésbé szervezett csoportokat „lelki közösségnek” 
nevezik,123 ugyanakkor a „szekta” elnevezéssel csak nem baptista szerzők 
munkáinak idézésekor találkozunk.124 Alapvetően tehát nem tulajdoní-
tanak a közösség írói nagyobb jelentőséget ezeknek a különbségeknek. A 
terminológiában következetesen érvényesülő „keresztyén” alak is inkább 
fejezi ki a baptistáknak az egzegetikai pontosság iránti igényét, mint a 
protestáns-katolikus elkülönülésben választott térfelet. Különösen annak 
fényében igaz ez, hogy a közösség tagjai számára e kettős felosztás sem 
játszott jelentős szerepet az önazonosság megtalálásában. Az áttekintett 
évfolyamokban olyan alapossággal kerülik el a protestáns megjelöléssel 
való azonosulást, hogy az sem állapítható meg, protestánsnak tekintet-
ték-e magukat a közösség tagjai?125 A napjainkban divatos „újprotestáns” 
kifejezéssel sem találkozunk a szövegekben, ahogyan a szabadegyházak 
időnként megemlített csoportjába sem sorolja be a felekezetet egyik író 
sem. Az angolszász, német és holland forrásoktól átvett idézetekben 
ugyanakkor következetesen a protestantizmus családjába való tarto-
zás, illetve a szabadegyházi jelleg hangsúlyozásával találkozhatott az 
olvasó.126 E különbség hátterében nemcsak a református és evangélikus 
egyházaknak a szekularizációval kapcsolatos, a baptistákéval ellentétes 
119 Békehírnök 1931. márc. 7. 73.
120 Békehírnök 1931. febr. 7. 43.
121 Békehírnök 1931. jan. 24. 31., Békehírnök 1931. máj. 2. 147.
122 Békehírnök 1931.  márc.  14.  86., Békehírnök 1931.  ápr.  18.  129., Békehírnök 
1931. jún. 20. 203., Békehírnök 1939. ápr. 23. 140.
123 Békehírnök 1939. márc. 19. 96.
124 Békehírnök 1931. febr. 14. 57.
125 Az Egyesült Államok közvéleménye számára, illetve a Baptista Világszövetség 
álláspontjaiban azonban egyértelműen protestáns besorolással bírt a felekezet. Béke-
hírnök 1931. márc. 14. 85., Békehírnök 1939. febr. 5. 67., Békehírnök 1939. ápr. 9. 122.
126 Békehírnök 1931. febr. 14. 55., Békehírnök 1939. ápr. 9. 122.
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gyakorlata állhatott, hanem az is, hogy a magyarországi baptista elit egy 
része meglehetősen csekély jelentőséget tulajdonított az intézményes 
keretek e vetületének. 

A baptista gondolkodásban valóban meghatározó kategorizálást és 
önbesorolást az egyes felekezeteket történeti fejlődési és működési mo-
dell alapján minősítő cikkekben találhatjuk meg.127 Eszerint az egyik 
akolba azok a keresztény egyházak tartoznak, amelyekben szigorú belső 
hierarchia alakult ki, mind a gyülekezeteken belül, mind a gyülekezeti 
szint felett, és ahová a tagok nem megtérnek, hanem beszületnek. Ezek az 
egyházak – a baptista álláspont szerint – „hódítottak maguknak” embe-
reket, ezzel együtt azonban lemondtak a misszióról, s leépítették tagjaik 
önmagukért viselt felelősségét, átterhelve azt a papságra. A hazai viszony-
latban elsősorban a katolikus, református és evangélikus egyházakat 
magába foglaló kategóriákat a „történelmi kereszténység” vagy a „világi 
egyházak” elnevezés jelölte a cikkek többségében. Ezzel szemben az al-
ternatívát az „evangéliumi kereszténység” képviselte:128 azok a csoportok, 
amelyekhez tagjaik önkéntes és tudatos döntésük alapján csatlakoznak, 
és amelyek belső berendezkedése is „evangéliumi”, tehát demokratikus 
elvek alapján áll fel.129 A baptisták magukat utóbbi csoporthoz sorolták, 
ugyanakkor mindkét kategória tagjait az egyetemes kereszténység tagjai-
nak tekintették és elismerték a kettő közötti átjárhatóságot. 

Mi volt a jelentősége ennek a szemléletnek? Az egyházak történelmi és 
evangéliumi „besorolása” a korábban kifejtett küldetés-központúsággal 
állt összefüggésben, sematikus voltával segített összekapcsolni a nem-
zetért érzett felelősséget és az egyházak belső megújulásának sürgetését, 
mindezt a távlati szekularizáció platformján.

E modell130 alapján ugyanis a „történelmi kereszténység”, amely meg-
szűnt a saját missziójából újratermelni önmagát, és ezzel letette kezéből 
az evangélizáció eszközét, alkalmatlanná vált a nemzet lelki felemelésére 

127 Békehírnök 1931.  jan.  31.  35., Békehírnök 1931.  febr.  7.  43., Békehírnök 
1931.  febr.  14.  57., Békehírnök 1931.  márc.  7.  73., Békehírnök 1931.  márc.  28.  98., 
Békehírnök 1931. aug. 1. 245.
128 Békehírnök 1931. aug. 1. 245.
129 Leginkább a Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92.
130 E modell rekonstruálása során az alábbi cikkekre támaszkodtunk: Békehírnök 
1931. ápr. 18. 127., Békehírnök 1931. aug. 1. 245., Békehírnök 1939. jan. 8. 13., Béke-
hírnök 1939. febr. 5. 43., Békehírnök 1939. febr. 12. 54., Békehírnök 1939. ápr. 9. 123., 
Békehírnök 1939. máj. 21. 167.
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irányuló küldetésének betöltésére. A küldetés nélküli fennmaradást e 
gondolatmenet szerint az állammal való összefonódás és az államsegély 
tette lehetővé, amely így nemcsak a nemzeti szuverenitás korlátozásával, 
hanem a spirituális megújulás szűkítésével is hátráltatta a magyar fejlő-
dést. A szekularizáció tehát az írók szerint a világ és az egyház számára 
egyaránt problémamegoldó jelentőséggel bírt volna, mert a „világi egy-
házakat” ismét magukra utaltakká tette volna. Új helyzetükben pedig e 
közösségek vagy visszatértek volna a megtérést és minőséget hirdető szol-
gálathoz, vagy halálra ítélték volna önmagukat.131 A szekularizáció ebben 
a logikában úgy segített volna a magyar egyházakon, mint a piaci szabad 
verseny a liberális gazdaságfi lozófi a szerint: teljesítményre és a „(vallási) 
piac” szabályai szerinti működésre kényszerítette volna az egyházakat, a 
változásra képtelenek háttérbe szorulását is eredményezve ezzel, illetve 
javítva a „fogyasztók”, a nemzet számára rendelkezésre álló kínálatot. 
(Ez az elgondolás – a baptista ideológiai konstrukciók jellemző vonása-
ként – nemcsak nem számol a rögzült társadalmi struktúrák, például a 
népegyházi vallásosság erejével, de nem is tekinti értékhordozónak sem 
az ilyen intézményesült formákat.) 

Az egyházi tevékenység „felszabadítása” azonban nemcsak a társa-
dalmi környezet felé hivatott megváltoztatni a kereszténységet, hanem 
belső működésében is. Az evangéliumi modell szabadságot, a szabadság 
pedig demokráciát hoz magával a felekezeti elgondolások szerint. A 
lap – elsősorban a gyakorlati alkalmazás során felmerülő kérdések és 
problémák tisztázása kapcsán – többször is kifejti, mit ért demokrati-
kus egyházmodell alatt.132 Ennek alapvetése, hogy a központi egyházi 
intézményrendszer funkciója elsősorban a képviselet és a koordináció, 
nem pedig a helyi szintű irányítás. (Ez, bár e szavakkal nem találjuk 
leírva, gyakorlatilag a gyülekezeti autonómia tételét jelenti.) A helyi 
szintű szerveződések a közösség által választott és ellenőrzött vezetőkkel 
működnek, amelyet úgy fogalmaz meg az egyik író: „sem püspök, sem 

presbitérium, hanem bizottság” – azaz a teljes jogú tagok „közgyűlése”, a 
zárt óra vagy gyülekezeti tanácskozás által választott testület irányítja a 

131 Békehírnök 1939. jan. 8. 13.
132 Békehírnök 1931.  jan.  17.  19., Békehírnök 1931.  jan.  24.  28., Békehírnök 
1931.  febr. 7.  45., Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92., Békehírnök 1931.  júl.  11. 222., 
Békehírnök 1939. júl. 25. 239. Békehírnök 1931. aug. 1. 245., Békehírnök 1939. jan. 15. 23. 
Békehírnök 1939. jan. 29. 35., Békehírnök 1931. márc. 19. 94.
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közösséget.133 Az elgondolás alapján a közgyűlés e választott tisztségvise-
lőket visszahívhatja és ellenőrizheti, egészen a lelkipásztorig bezárólag, 
emellett meghatározhatja az egyes ellátandó feladatokat is. Ez a nagyon 
egyszerű, a közvetlenségre és a többségi elvre építő rendszer, amelyben 
nem különülnek el hangsúlyosan a laikus és nem laikus szerepek, az 
Apostolok cselekedeteiből eredezteti magát.134 Szembetűnő azonban, 
hogy a gyakorlati tapasztalatokon nyugvó kompromisszumok ebben 
a gondolatkörben is meg-megjelennek. A gyülekezeti demokrácia és a 
közösség valós vezethetősége között időnként fel-felmerülő ellentmondá-
sok, az engedelmesség hiányából fakadó konfl iktusok miatt a felekezeti 
elit igyekezett „fékeket” beépíteni a többségi elv érvényesüléséről szóló 
tanításába, hangsúlyozva (a Szentlélektől ihletett) vezetés nélkülözhe-
tetlenségét, a vezetői tekintély elismerésének fontosságát, és azt, hogy a 
gyülekezet választott vezetői elsősorban Istennek, s csak másodsorban a 
gyülekezetnek felelősek.135 Hasonlóképpen kiemelten kezelték az írók az 
ország valamennyi baptistáját a törvény előtt képviselő, de a nemzetközi 
felekezeti „trendtől” eltérő intézményi struktúra, a Baptista Hitközség 
Budapest létezését, amelynek fi nanszírozása érdekében időről-időre meg-
szólították a tagságot, bemutatva a Hitközség által elvégzett feladatok vo-
lumenét.136 A Hitközség azonban soha nem vált a felekezet belső demok-
ráciával egyenlő súlyúként kezelt értékévé, nem törte meg a struktúrát 
kevéssé becsülő baptista gondolkodásmód bejáratott útvonalait. 

A Békehírnök vizsgált évfolyamaiban egyetlen esetben sem került 
kimondásra, hogy a magyarországi baptista felekezet szabadegyház len-
ne. A fenti „evangéliumi egyházmodell” azonban, ha nem is a polgári 
társadalom fejlődéséből levezethetően, de lényegében a szabadegyházak 
belső struktúrájának magyar viszonyokra hangszerelt változatát mutatja 
be. Ezt és a szekularizációs törekvéseket is fi gyelembe véve nem túlzás 
kijelenteni, hogy a hazai baptisták lényegében a szabadegyházi elvek 
szerint épített közösséget alkottak, akkor is, ha e tényt nem igyekeztek 
felhasználni a baptista önmeghatározást és önkép-fejlesztés során. 

133 Békehírnök 1931. júl. 25. 239., Békehírnök 1931. júl. 25. 239.
134 László 2011b. 191.
135 Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92., Békehírnök 1939. jan. 15. 23.
136 Békehírnök 1931.  ápr.  11.  122–123., Békehírnök 1939.  jan.  29.  35., Békehírnök 
1939. márc. 19. 94.
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A szabadságról

A szekularizáció elve nemcsak a hazai baptisták nemzetfelfogásával, 
illetve az egyházi küldetésről vallott nézeteivel szervesült össze, hanem a 
szabadságról és az emberről kialakított elképzelésekkel is, ez utóbbiban 
találva meg e gondolatkörök legalapvetőbb gyökereit. 

Korábban már utaltunk arra, hogy a baptista gondolkodásmódban ki-
emelt fontossággal bír az „egyén”, a világról és egyházról megfogalmazott 
nézetek elsősorban az individuumra és nem a közösségre építették fel ön-
magukat, annak ellenére sem, hogy állításaik kontextusát a gyülekezeti 
közösségek jelentették, az ezek megfelelő működéséről szóló tanítások 
pedig fontos és szerves részét képezték. Hogy honnan ered ez az egyén-
központú világfelfogás, eddigi ismereteink alapján nem tudjuk megál-
lapítani. Udvarnoki András 1905-ben, a baptisták első világkongresz-
szusáról írt beszámoló kötetében már kiforrott összefüggésrendszerként 
találkozhatunk az egyénben gondolkodó baptista szemlélettel.137 
Kérdéses, hogy a mozgalomból felekezetté formálódást levezénylő és a 
magyar irány dominanciáját egyértelművé tevő prédikátor németországi 
tanulmányai során ismerte-e meg e logikát, vagy Hamburgból hazatérve 
maga dolgozta-e ki ezeket a nézeteket a krisztusi kegyelem mélységének 
és elérhetőségének hangsúlyozására. Az eredet megállapítását nehe-
zíti, hogy a baptista nyilvánosságban nem volt szokásban emberi vagy 
szerzői tekintélyekre hivatkozni, az egyén szerepét kifejtő cikkek ennek 
szellemében teológiai, bibliai alapra igyekeztek ráhelyezni állításaikat, 
így jutva olyan karakteres megállapításokhoz, mint például: „Krisztus 
felfedezte az egyént és végtelen értéknek tekintette.”138 Az egyén fon-
tossága alapvetően annak üdvtörténeti pozíciójából fakadó, nem pedig 
saját alanyi tulajdonság: az egyén az isteni megváltás tárgya, aki a szabad 
akarat révén dönt annak elfogadásáról vagy elvetéséről, a döntéssel ala-
pozva meg saját alanyiságának minőségét. Az egyén piedesztálra emelése 
egy ellenpontozó szemlélet mérlegének egyik serpenyőjében foglal helyet, 
amelynek másik karjában a kevesebbre taksált szervezetiség és a hagyo-
mányok ereje méretett meg.139 A vallás letéteményese e gondolatmenetben 
nem az utóbbi, nem az intézményesült tartalom, hanem az egyén tudata, 

137 Ld. Világkongresszus 1905.
138 Békehírnök 1939. jan. 15. 23.
139 Békehírnök 1931. jan. 31. 35., Békehírnök 1931. febr. 7. 43.
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hite és ismeretei.140 Előttünk áll tehát a saját hitéről és annak tartalmáról 
szuverén módon döntő egyén, amit – ha nem tudnánk, hogy a baptis-
ták szigorú követelményként és értékítéletre készen tették oda emellé a 
biblikusságot, az etikai hangsúlyokat és a gyülekezeti fegyelmet – a XX. 
század második felének liberális, maga módján vallásos kereszténységé-
nek előképeként is értékelhetnénk.141 

A kegyelem tárgyaként kiemelt szerepet kapó egyénnek több, eleve 
adott jellegzetessége is kijegecesedik a Békehírnök cikkei alapján. Ezek 
legfontosabbika a szabadság.

A baptista gondolkodás úgy tekintett a szabadságra, mint az ember 
természetes állapotára142 – ennek a humanista vagy aufk lérista hangu-
latú, természetjogi felfogásra emlékeztető gondolatnak a hátterében 
azonban nem fi lozófi ai érvelés állt, hanem az a teológiai meggyőződés, 
hogy Isten mindenki számára eleve megadta és alapértelmezetté tette a 
szabadság ajándékát. Ezt az alapelvet nemcsak a lélek szabadságára nézve 
fogalmazták meg, hanem a társadalmi és a politikai berendezkedés fun-
damentumának is az ember szabad cselekvését tekintették – bizonyára 
nem függetlenül az angol polgári forradalom tüzében kovácsolt „eredeti” 
baptista politikai felfogástól – ugyanakkor utóbbi érvényesülésének elő-
feltételeként tekintettek az előbbire.143 Ez a szabadságfelfogás egyértelmű-
en nem negatív tartalmú, nem valami alóli, hanem pozitív, a döntésre és 
cselekvésre lehetőséget adó szabadság volt, sőt éppen a cselekvés töltötte 
meg tartalommal a baptista szabadságeszményt.

Az ember Istentől rendelt állapotának másik pillére az egyenlőség, 
amelynek következménye a cikkek szerint a vallásegyenlőség érvénye-
sülése lenne egy megfelelően működő társadalomban.144 Bizonyára nem 
véletlen, hogy e két fogalom a teológiai alapon felfogott „antropológiai” 
tanulságok csatornájává tudott válni, hiszen a közösség – részben kül-
földön tanult, illetve angolszász és német irodalmat olvasó – elitje köz-
vetlenül, illetve az angolszász baptisták szemléletén keresztül is ki volt 
téve a liberális-aufk lérista szemléletnek és politikai gondolkodásnak. 
Az azonban megjegyzésre érdemes, hogy a szabad és egyenlő emberkép 

140 Békehírnök 1931. márc. 21. 91.
141 Tomka 2001. 427.
142 Békehírnök 1931. márc. 14. 81., Békehírnök 1939. márc. 12. 83.
143 Békehírnök 1931. márc. 14. 83., Békehírnök 1939. márc. 12. 83.
144 Békehírnök 1931. febr. 14. 57., Békehírnök 1931. márc. 14. 83., Békehírnök 1931. júl. 
25. 239.
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nem vetült ki a felekezet „társadalmi tanítására”. Noha – mint említettük 
– a társadalmi újraelosztás igazságosabbá tételének igénye és a törvény 
előtti egyenlőség elve felmerült a Békehírnök diskurzusában, azonban 
a „testvériség” evilági megvalósítását nem e két princípium kiteljesítése 
révén,145 hanem az isteni értékrend és erkölcs globális kiterjedése által 
látta elérhetőnek, amelyhez a szabadság és egyenlőség érvényesülése 
csupán peremfeltétel, eszköz, nem pedig maga a végcél.146 A szabadság 
és egyenlőség tehát elsősorban nem abszolút értékek voltak a baptista 
gondolkodásban, hanem relatív, célmegvalósuláshoz kötött értékteremtő 
lehetőségek – igen közel esve a bibliai talentum fogalmához. Ez a relati-
vitás tükröződik például a politika által elért eredmények értékelésében 
is – az egyik cikk szerint például a Szovjetunió építhet bármiféle világi 
testvériséget, Isten nélkül az csupán tökéletlen alkotás lehet, bármennyit 
javít is az emberek életfeltételein.147

Az emberek egyenlő szabadsága egy értékteremtő életre komplex 
gondolat, amelynek egyik olvasata, elidegeníthetetlen része a felelős-
ségvállalás elve. Az egyéntől a baptista gondolkodás elvárta, hogy éljen 
úgy a szabadságával, hogy tisztában van tetteinek következményeivel. 
Találkozik ebben az elvben primer módon a biblikus szabad akarat és a 
liberális szabadság-felfogás, kiábrázolva egy ritkán hangsúlyozott eszme-
történeti kapcsolatot. A hívő ember felelősségéből, felelősen értelmezett 
szabadságából eredezteti a baptista gondolkodás az erkölcsöt, a gyakran 
előkerülő hasznosságot, kötelességtudást,148 de voltaképpen a felelősség 
az alapja a missziót mozgató felebaráti szeretetnek is. A baptista fogalmak 
szerinti „megtérés” és maga a baptista vallásosság egésze akár az egyéni 
felelősség szintjének radikális megemeléseként is felfogható. A baptista 
normatív elvárások léte így tehát elválaszthatatlan a lelki és társadalmi 
szinten egyaránt kiemelt szerepű egyéni szabadságtól, amely az előbbiek 
megvalósításában nyerte el valódi értelmét. A felelős szabadság emellett 
szintén a „minőségelvű versenyként” felfogott egyházi lét irányába mutat, 
amely olyan állításokban is tetten érhető, mint amely szerint a diktatúrák, 

145 Békehírnök 1939. jan. 8. 13.
146 Békehírnök 1931. jan. 17. 17–18.
147 Békehírnök 1939. jan. 8. 13.
148 Békehírnök 1931.  jan.  10.  10., Békehírnök 1931.  jan.  31.  33–34., Békehírnök 
1931. márc. 14. 85., Békehírnök 1939. jan. 9. 3.
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mivel egyértelmű döntési helyzet elé állítják a hívő embert, segíthetik az 
egyházak megtisztulását és cél szerinti működését.149 

Ez az „antropológia” szorosan összekapcsolódott a szabadegyházi 
modellel is. Ez az emberi természetrajz adja meg ugyanis a kulcsot a 
„történelmi kereszténységgel” szembeni érvek harmadik csoportjának 
elkülönítéséhez. Míg az eddigi értelmezések azt mutatták be, miért 
tartották a baptisták károsnak az egyházba való beleszületést a nemzet, 
illetve a keresztény küldetés sikere szempontjából, a szabadság kérdését 
körüljárva egy ennél elemibb ellenérv bontakozik ki a Békehírnök cik-
keiből. Eszerint150 az ember megtérése nem értelmezhető az önkéntesség 
motívuma nélkül, amelyet azonban lehetetlenné tesz, hogy „a világi 
egyházak híveket hódítottak maguknak”, ezzel kiforgatva az embert a 
választás lehetőségéből, egyúttal a Krisztust keresve elérhető lelki szabad-
ságból. Szabadság nélkül viszont nincs hitvalló egyház – mondja ki egy 
bátrabban fogalmazó, holland forrásból átvett cikk.151 A szervezetiség és 
a hagyomány e gondolatmenet szerint nemcsak, hogy nem értékhordozó 
struktúra, hanem egyenesen értékellenes is lehet. Az ezzel szembeállított 
szabadegyházi modell ugyanakkor – amely vallja, hogy nincs üdvözítő 
egyház, csak üdvözült hívek gyülekezete152 – a cikkek szerint az önkéntes 
döntésekre és az ezzel járó felelősségvállalásra153 felépítve elkerüli ezt 
az „utólagosnak”, az evangéliumi egyházmodellhez képest hamisnak 
és mesterségesnek ítélt154 tévedést. Hangsúlyozzuk, hogy a cikkek 
logikájából fakadóan ez nem jelenti azt, hogy a korszak baptistái szerint a 
nagyegyházak tagjai ne juthattak volna hitre155 – sokkal inkább jelenti ez 
az érvkészlet azt, hogy az e felekezetek által a beléjük születettek számára 
bemutatott elsődleges megoldások nem férnek össze az isteni rendeléssel, 
a lelkiismereti szabadság korlátozása pedig megnehezíti, hogy az egyén 
önmaga ráléphessen a biblikus ösvényekre.156 

149 Békehírnök 1931. ápr. 15. 135.
150 Békehírnök 1931. jan. 24. 31., Békehírnök 1931. febr. 21. 59., Békehírnök 1931. aug. 
1. 245. 
151 Békehírnök 1939. febr. 5. 43.
152 Békehírnök 1931. márc. 21. 91.
153 Békehírnök 1931. ápr. 18. 127., Békehírnök 1931. aug. 1. 245., Békehírnök 1939. jan. 
15. 23.
154 Békehírnök 1931. jan. 31. 35., Békehírnök 1931. febr. 7. 43.
155 Békehírnök 1931. febr. 21. 59.
156 Topikus történetmesélés erre a Békehírnök 1931. jan. 24. 32.
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A „strukturális Úrfelmutatásnak” az egyéni Istenkereséssel történő 
kiváltása, illetve a szabadság és felelősség „kiengedése” a közösségszer-
vezés és a felekezeti normák, intézmények fenntartása során természetes 
módon hozta felszínre azokat a dilemmákat és problémákat, amelyeket 
a „történeti kereszténység” modellnek és a társadalmi vagy jogi kötele-
zettségeknek a rendszerből való kivezetése logikusan magával is kellett, 
hogy vonjon: az engedelmesség és az erőforrások157 problematikája volt 
az, amelynek megoldása fokozottan ráterhelődött a szekularizációt ilyen 
elemi szintre is kiterjesztetten értelmező baptista közösségre. (Valószínű, 
hogy talán nem is a szekularizáció elve az, amiből mindez levezethető, 
hanem az egyéni szabadság érvényesülése hatja át ilyen mértékben a 
felekezetet, érintve annak társadalomfi lozófi ai és teológiai tanítását is.) A 
szabadsággal kapcsolatban ugyanis a keresztény közösség működéséhez 
nem adott elégséges iránymutatás és útbaigazítás sem a klasszikus libe-
rális elv, miszerint senki szabadsága nem sértheti más szabadságát, sem 
a felelősség általános elve – mégpedig azért nem, mert a szabadegyházi 
gondolkodásban (is) alapvető szerepe van a közös cél érdekében mun-
kálkodó és működő közösségnek, amelybe a szabad akaratból hívővé 
lett egyénnek be kell tagolódnia.158 Emiatt alapvetően bővül ki az egyén 
felelősségi köre, hiszen cselekedeteivel felel a közösség hiteléért, céljai-
ért vagy éppen a tanítás tisztaságáért is – a cikkek ezt az aspektust is 
szembeállították a történelmi felekezetek gyakorlatával, ahol az intenzív 
gyülekezeti munkát felváltotta a papság túlzott vagy kizárólagos szerep-
vállalása. Mindez azonban nem valósítható meg a szabadság bizonyos 
fokú, önkéntesen vállalt korlátozása nélkül. A korszak baptista kommu-
nikációjában ehhez a logikához kapcsolódott a haza iránti kötelességek 
maradéktalan teljesítésének feladata,159 konkrét, megoldandó kérdésként 
azonban gyakrabban került elő a Békehírnök hasábjain az egyes gyüle-
kezetek működése. Számos cikk hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 
bemerített tagoknak engedelmeskedniük kell saját közösségük vezetői-
nek, az egyéniségüket alá kell rendelniük a közösen meghatározott érde-
keknek.160 Az 1930-as években különösen hangsúlyos volt a tanítás tiszta-
ságának megőrzése a pünkösdi, jehovista, és más, endemikus csoportok 
157 Békehírnök 1939. márc. 19. 94.
158 Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92., Békehírnök 1939. jan. 15. 23.
159 Békehírnök 1931. ápr. 4. 106., Békehírnök 1931. ápr. 11. 117–118., Békehírnök 1939. 
febr. 19. 64.
160 Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92.
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missziós buzgalmával szemben, ami igényelte a tagság belenyugvását a 
baptista tanítás, szervezeti rend és a helyi gyülekezeti vezetés megfelelő-
ségébe.161 Az engedelmesség egyaránt kiterjedt az erkölcsi-etikai mezőre, 
és a gyülekezet életével kapcsolatos személyi és operatív kérdésekre. Az 
engedelmesség elvárásának legitimációját részint igei, bibliaértelmezési 
hivatkozások adták, részint a szabadegyházi modellben többé-kevésbé 
magától értetődő gyülekezeti demokrácia: a tagnak a vezetés kialakításá-
ban meglevő, aktív, közvetlen választójoga adta.162

Mindennek ellenére elmondható – és a Békehírnök hasábjain tetten 
is érhető – hogy míg a szabad egyének baptistává tétele eredményesen 
működött a korszakban,163 a szabadság engedelmesség általi „mederbe 
terelése” komoly kihívásokat is támaszthatott. Az engedelmesség ugyanis 
maga után vonta azokat a konfl iktusokat is, amelyek emberi, személyi, 
értékelvű vagy koncepcionális okokból robbantak ki – voltaképpen az 
egyéni szabadság érvényesülése körül. Ezek kezelése azonban a rendelke-
zésre állónál jóval több munkaerőt és sokkalta intenzívebb lelkészi mun-
kát kívánt meg, amelyhez bizonyos mértékben éppen a struktúra hiánya 
és a tagság pénzügyi fegyelmezetlensége miatt nem álltak rendelkezésre 
a megfelelő kapacitások.164 A tagság felelősségére építő egyházmodellben 
a nem engedelmes egyének tetteinek kiegyenlítésére az engedelmességet 
elfogadók által megteremtett „tőkének” kellett fedezetet biztosítania – ha 
viszont ezt a tőkét túl nagy arányban használják fel erre a célra, az éppúgy 
„versenyképtelenné teheti” az egyes közösségeket a vallási piacon, mint 
a baptista gondolkodás szerint a szekularizáció hiánya a „történelmi 
kereszténységet”. A szabadságról való demokratikus lemondás – illetve a 
hit dolgán kívül eső kérdésekben a lelkiismereti befolyásolás165 – a közös-
ség vezetői szerint viszont megfelelő elvi alapot nyújtott az így felmerült 
problémák, dilemmák megoldására.

161 Békehírnök 1931. febr. 7. 46., Békehírnök 1931. márc. 7. 73.
162 Békehírnök 1931. febr. 7. 45., Békehírnök 1931. márc. 21. 91–92., Békehírnök 1931. 
júl. 11. 222.
163 A Békehírnökben közölt, állami statisztikai adatok alapján 1920 és 1939 között 
az összes magyarországi egyház törvényes áttérésből eredő gyarapodásának (15 265 
fő) 51 százaléka a római katolikus egyházat, 48 %-a (!) viszont a baptista felekezetet 
erősítette. Békehírnök 1939. márc. 26. 102. 
164 Békehírnök 1931. jan. 24. 31., Békehírnök 1931. aug. 1. 245., Békehírnök 1931. aug. 
8. 254.
165 Békehírnök 1931. jún. 27. 208.
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Összegzés

A Békehírnök cikkeiben megtalálható, a szekularizációra és a hozzá szer-
vesen kapcsolódó témakörökre vonatkozó levezetésekből, utalásokból, 
apró részletekből a baptista elvi állásfoglalásokat rekonstruálni olyasféle 
feladat volt, mint azoknak a kifestőkönyveknek a „kitöltése”, amelyek 
nemcsak a színezést, hanem az előre feltüntetett pontok összekötésével 
a kiszínezendő forma megrajzolását is a gyermekekre hagyják. A két 
évfolyam cikkeinek meglepő következetessége, rendszerbe állíthatósága 
dacára is fenntartjuk azonban, hogy a tanulmányban megfogalmazott 
állítások részleteikben csak akkor lesznek elfogadhatóak, illetve kibont-
hatóak, ha megtörtént a Békehírnök további évfolyamaival, a felekezet 
egyéb kortárs kiadványaival, illetve az elvi állásfoglalások hitelességét 
megállapító gyakorlati működéssel való összevetésük. 

Azt azonban már most is megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi, álta-
lánosnak tekinthető alapokra a hazai baptisták egy sajátosan magyar, a 
nemzet nehézségeit, a politikai sajátosságokat és a történeti örökséget 
leképező eszmerendszert építettek fel, amely számos, reálpolitikai meg-
fontolást igyekezett érvényesíteni az elvhűség megőrzése mellett, inkább 
több, mint kevesebb sikerrel. Az eszme magva azonban nem tűrt komp-
romisszumot: a baptista közösség a társadalom megmentése, de legalább-
is javítása érdekében elvi szinten lemondott a társadalom szervezését 
lehetővé tevő egyházmodellel járó jogosultságokról (amelyekkel ugyan 
a gyakorlatban alig rendelkezett), ezzel pedig a felekezet fenntartásának 
biztosítékait pedig a materiális tényezők helyett a hittel és misszióval 
cserélte fel a szekularizáció koncepciójára való hivatkozással.

Kétségtelen, hogy a felekezetnek össztársadalmi céljait elérnie nem 
sikerült, bár az odavezető úton elkönyvelhetett bizonyos sikereket. A 
második világháborút követően, az állam érdekeinek megfelelően kijelölt 
pályákon haladva azonban jóval messzebb került a felekezet a saját kül-
detésétől és elveitől, mint a Horthy-korszak viszonylagos szabadságot és a 
hitelesség megőrzésének lehetőségét biztosító, nehéz évtizedeiben. 
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State, church and liberty in the Baptist concept of 

secularization in the Horthy-era 

Th e purpose of this research is to identify the details of the concept of 
secularization among the intellectuals and leaders of the Hungarian 
Baptist denomination in the Horthy-era. Th e research draws upon 
the main Baptist journal, the Békehírnök, as its primary source. Aft er 
analyzing the content of Békehírnök issues from 1931 and from 1939, the 
research claims to have found deep connections between the Hungarian 
Baptist idea of state, nation, church, liberty and the individual, all tied up 
on the basis of the secularization and the mission. Th e Baptist intellectuals 
divided Christianity into the groups of „historical” and „evangelical” 
denominations. Th e historicals, represented in the journal by the Catholic, 
the Evangelical and the Reformed Church, accepted to „conquer” people 
who are now born to be their members. With the juridical and fi nancial 
help of the State, these organizations are not prone to fail anymore due to 
the lack of their mission activity. Th ose belonging to the latter group only 
accept mature people aft er their own conscious decision as members, so 
these denominations depend on the success of their mission, and this 
way they are forced to preserve the core values of Christianity and their 
credibility. Th e Baptists stated that the Hungarian nation can only be 
saved and the society can only fl ourish if Christian denominations give 
up on controlling people with the tools given to them by the State, and 
start preaching and practicing the word of Christ. Th e Baptist conclusion 
is a nation that is in the need of general secularization, thus achieving the 
freedom and equality of religion, the true and basic source of the liberty 
of the individual. However, this liberty has to be accompanied by their 
Christian obedience, and by their willing cooperation in the democratic 
local churches.
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Pál Zoltán

Elvtársalgás

A szociáldemokráciával kapcsolatos 

kutatások az MSZMP KB 

Társadalomtudományi Intézetében

A kommunista és szociáldemokrata pártok viszonya mindig is fele-
más volt. Bizonyos időszakokban szövetségesként, máskor gyű-
lölt ellenségként tekintettek egymásra. A XX. század második 

felében azonban fokozatosan közeledni kezdett egymáshoz a két moz-
galom. Erre a szocialista rezsimek felé nyitni akaró nyugat-európai szo-
ciáldemokrata politikusok, és a kelet-európai kommunista állampártok 
is igényt tartottak, sőt, az utóbbiak az 1969-es moszkvai tanácskozáson 
már nyíltan kifejezték a nyugati baloldali pártokkal való szövetségkere-
sés fontosságát.1 Ebben az időszakban felértékelődött a szociáldemokrata 
hagyománnyal rendelkező országok szerepe. Az európai szocialista és 
külügyi KB-titkárok 1975-ös prágai tanácskozásán döntöttek arról, hogy 
az MSZMP fogja koordinálni a szociáldemokráciával kapcsolatos közös 
politikai és elméleti kutatásokat.2 A feladat a magyarországi kommunista 
állampárt egyik szervére, a KB Társadalomtudományi Intézetére várt, 
ahol főleg a létező szocializmus utolsó évtizedében, az 1980-as években 
vált a nyugati szociáldemokráciával kapcsolatos kutatás az egyik legfon-
tosabb programmá;3 az intézmény első éveiben, a hatvanas évek második 
felében még inkább a magyar szociáldemokrácia történetével foglalkoz-
tak a KB TTI-ben.4 Az itt folyó munka is hozzájárult ahhoz, hogy az 

1 Kalmár 2014. 354. és Simon 2012. 87.
2 Uo. 91.
3 Uo. 87.
4 MNL OL M-KS 288. f. 41/104. ő. e. A hazafi as nevelés néhány kérdése. (Vita-anyag, 
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egykoron „munkásárulóknak” bélyegzett szociáldemokraták megítélése 
gyökeresen megváltozzon a magyar kommunista vezetők egy részének 
szemében. Ehhez azonban először meg kellett születnie azoknak az anya-
goknak, amelyek hozzájárultak a két baloldali ideológia egymáshoz való 
közeledéséhez. A tanulmány e munka mérföldköveit szeretné vázlatosan 
bemutatni.

A kutatások megindulásának elengedhetetlen feltétele volt a nem-
zetközi politikában történt enyhülés az 1960-as években. A berlini fal 
felhúzása (1961), és a kubai rakétaválság (1962) után a két szembenálló 
szuperhatalom az addigi háborús retorika helyett sokkal inkább a békés 
egymás mellett élésre kezdett berendezkedni. Közismert, hogy ebben a 
német szociáldemokrácia, élén az 1969-ben az NSZK kancellárjává vá-
lasztott Willy Brandttal, meghatározó szerepet játszott. A Németországi 
Szociáldemokrata Párt keleti politikája, a szocialista országokhoz való 
nyugati közeledés kedvező fogadtatásra talált a Vasfüggöny mindkét 
oldalán.5 A nyugati szociáldemokrata és a keleti kommunista politikusok 
közti kapcsolatkeresést erősítette az 1970-es években a helsinki folyamat 
is, amellyel párhuzamosan visszaszorították az emigráns kelet-közép-
európai szociáldemokrata pártok befolyását Nyugaton (1971-ben pl. 
megszüntették a Szocialista Internacionálén belüli tanácskozási jogu-
kat), vagyis lényegében feláldozták őket a „proletárdiktatúrákkal” való 
megegyezés oltárán.6 Megindultak a személyes találkozások is, amiben 
a kádári külpolitika meglehetősen aktív szerepet játszott: az 1970-es 
években szinte egymásnak adták a kilincset a Budapestre látogató nyu-
gati szociáldemokrata vezetők: 1975 júliusában James Callaghan angol 
külügyminiszter, 1976 májusában Francois Mitterand, 1978 márciu-
sában Willy Brandt, 1979 novemberében pedig Andreasz Papandreu, a 
Pánhellén Szocialista Mozgalom elnöke látogatott Magyarországra.7

A nyugati társadalmak viszont már kevésbé szimpatizáltak a létező 
szocializmus államaival. A hatvanas évekkel ellentétben az 1970-es 
évtizedben érezhetően csökkent a keleti blokk, s egyáltalán a szocialista 
társadalmi berendezkedés iránti szimpátia. Ebben szerepet játszott az 
1973-as olajárrobbanás, ami miatt ugyan a tőkés országok is válságba 

1968. október 26.) 31–32.
5 Loppert 2003. 169.
6 Erényi–Kádár 1999. 178. és Simon 2012. 27. és 150.
7 Erényi–Kádár 1999. 179.
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kerültek, de velük párhuzamosan kezdtek nyilvánvalóvá válni a szocialis-
ta tervgazdaságok súlyosbodó problémái is. A negatív véleményeket fel-
erősítették a nyugati baloldali gondolkodást felfrissítő eurokommunista 
mozgalmak kritikái is a szovjetrendszerű országokkal szemben.8 A het-
venes–nyolcvanas évek fordulójára ráadásul előretörtek a nyugat-európai 
államokban a konzervatív mozgalmak, a szociáldemokrata pártok szá-
mos országban ellenzékbe szorultak (Svédországban 1976-ban és 1979-
ben, Nagy-Britanniában 1979-ben, Nyugat-Németországban 1982-ben),9 
ezzel párhuzamosan erősödött az antikommunista propaganda befolyása 
is. Nyilvánvaló volt, hogy a kapitalista rendszer a hetvenes–nyolcvanas 
években sem fog összeomlani, a nyugati társadalmakból hiányoztak a 
„rendszer forradalmi átalakításának objektív körülményei.”10 Az újabb 
kihívás nyomán tovább nőtt a kommunista állampártok vezetőségében 
az igény arra, hogy jobban megismerjék az évekig rendkívül sikeres szo-
ciáldemokrata pártok működését, és kormányzati tapasztalatait, az őket 
partnerként kezelő és velük barátkozó politikusok nézeteit.11 Nyilvánvaló 
volt ugyanis, hogy a hetvenes évek választási kudarcai ellenére a szociál-
demokrata pártok továbbra is fontos szerepet fognak játszani.12 A kuta-
tásokra azért is nagy szükség volt, mert sem az MSZMP-tagok, de még a 
magyar társadalom jelentős része sem látta be a nyugati szociáldemokrata 
és a kommunista állampártok közeledésének fontosságát. „Sokan nem 

értik, hogy az egyes országokban hatalmon lévő szociáldemokrata pártok 

nyíltan szemben állnak országuk kommunista pártjával, ugyanakkor 

keresik a kapcsolatot a szocialista országok kommunista pártjaival. Köz-

véleményünk egy része előtt nem világos, hogy az ideológiai szembenállás 

mellett, hogyan lehetséges bizonyos kérdésekben politikai együttműködés.” 

8 Johancsik 1986. 240.
9 Ausztria kivételnek számított, mert ott az 1979-es parlamenti választásokon, sokak 
számára váratlanul kancellár maradhatott a szociáldemokrata Bruno Kreisky, sőt az 
általa fémjelzett korszak (1970–1983) legnagyobb győzelmét szerezte meg ekkor az 
Osztrák Szocialista Párt. Igaz, 1979 után meglehetősen visszaesett a kormány népsze-
rűsége, és évek óta először csökkent a szocialista párt taglétszáma. Petritsch 2010. 
246. és 270.
10 Havas 1982. 121.
11 Havas 1986b. 5–7.
12 Havas 1982. 119. és 121.
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– panaszkodott egy 1978-as jelentés.13 A jövőben ezt is tisztázni kellett a 
különféle kiadványokban.14

Magyarország, amely igen jelentős „szocdemes” múlttal rendelke-
zett, nagy szerepet játszott a modern szociáldemokráciával kapcsolatos 
kutatásokban. A vizsgálódások a hatvanas évektől zajlottak. Ahogyan 
Lakos Sándor, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének alapító 
igazgatója írta 1968-ban: „Figyelembe kell vennünk, hogy a szocialista 

mozgalom jóval nagyobb tömegeket érintett közvetlenül (kiemelés az 
eredetiben – PZ.) mint a viszonylag szűkebb kommunista mozgalom. (…) 

A történeti kutatómunkában természetesen itt is kétfrontos eszmei harcra 

van szükség; helyre kell állítani a munkásmozgalmi, szociáldemokrata 

örökség valódi képét, ugyanakkor szembe kell szállnunk a még nem teljesen 

leküzdött szociáldemokrata torzításokkal is.”15 1973 decemberében az eu-
rópai szocialista országok kommunista pártjainak ideológiai KB-titkárai 
Moszkvában tanácskoztak, ahol többek között döntés született arról, 
hogy a „testvér országok” 23 témában közös kutatásokat fognak végezni. 
A magyar intézetek 17 téma kutatásában vállaltak részvételt. Az 1974. 
májusi prágai tanácskozáson „A jelenkori szociáldemokrácia és a hozzá 

való viszonyunk” című téma kutatásainak koordinálását az SZKP és a 
Csehszlovák Kommunista Párt küldöttségének kérése folytán az MSZMP 
vállalta el. A kutatások felelőse ekkor még nem a Társadalomtudományi, 
hanem a Párttörténeti Intézet volt, s részt vett benne a Politikai Főis-
kola, a Történettudományi és a Külügyi Intézet is.16 Az 1975. márciusi 
prágai értekezleten viszont már az MSZMP KB Külügyi Osztályát és a 
Társadalomtudományi Intézetet nevezték meg a kutatások felelőseinek.17 

13 MNL OL M-KS 288. f. 41/306. ő. e. Jelentés a nemzetközi helyzet kérdéseivel kap-
csolatos agitációs- és propaganda munka budapesti tapasztalatairól; javaslat a további 
tartalmi és módszertani feladatokra (1978. június 20.) 62.
14 Vö. Johancsik 1986. 250.
15 MNL OL M-KS 288. f. 41/104. ő. e. A hazafi as nevelés néhány kérdése. (Vita-anyag, 
1968. október 26.) 31–32.
16 MNL OL M-KS 288. f. 41/222. ő. e. 14–15. Jelentés az Agit. Prop. Bizottságnak az 
ideológiai KB titkárok értekezletéből adódó további feladatokról (1974. április 16.) és 
MNL OL M-KS 288. f. 41/227. ő. e. 99. Tájékoztató jelentés az Agit. Prop. Bizottságnak 
a szocialista országok testvérpártjai képviselőinek prágai tanácskozásáról, az ideoló-
giai KB titkárok értekezletéből adódó további feladatokról (1974. június 26.).
17 MNL OL M-KS 288. f. 41/242. ő. e. 33. Munkaprogram a testvérpártok ideológiai 
titkárainak 1975. márciusi prágai tanácskozásán elfogadott megállapodások végrehaj-
tására (1975. április 14.)
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Ennek ellenére az első években inkább más intézményekben vizsgálták a 
szociáldemokrata pártokat, ekkor elsősorban történeti írások születtek az 
európai szocialista pártokról, amelyeket az 1981-ben a Kossuth Kiadónál 
megjelent „A szociáldemokrácia ma” című kötetben gyűjtöttek össze.18

Ha lassan is, de idővel a Társadalomtudományi Intézetben is meg-
indult a munka. Az 1970-es években megalapozott szociáldemokrácia 
kutatás az 1980-as évek elején vált karakterisztikussá. A tárgyalt 
időszakban többször rendeztek konferenciát a szociáldemokráciáról 
az intézetben, én most hármat fogok ezek közül röviden ismertetni, az 
1979-ben, 1985-ben és 1989-ben tartott tanácskozásokat. A hangsúlyok 
természetesen mindegyiken máshova kerültek. Az 1979. február 26. és 
március 2. között tartott tanácskozás – melyen számos európai szocialis-
ta ország tudományos intézete mellett részt vett a mongol, a vietnami és 
a kubai kommunista állampárt küldötte is – a „Szocialista Internacionálé 

tevékenysége Ázsia, Afrika és Latin-Amerika országaiban” címet viselte.19 
A konferencia felhívta a fi gyelmet arra, hogy a hagyományosan európai 
gyökerű szociáldemokrácia jelentős aktivitásba kezdett a harmadik világ 
országaiban, főleg a német és a svéd pártok, akiket a britekkel, franci-
ákkal vagy éppen a belgákkal ellentétben kevésbé vagy egyáltalán nem 
terhelt a kolonialista múlt. Az okok között a hetvenes évek gazdasági 
válságát jelölték meg, amelynek egyik levezetője a fejlődő világ irányába 
ható gazdasági orientáció volt. A generációváltást átélt Szocialista In-
ternacionálé vezetése ezért próbált minél mélyebbre hatoló gyökereket 
ereszteni pártjai, ifj úsági szervezetei, alapítványai segítségével a fejlődő 
országok térségében, megtartani az el nem kötelezett országokat a tőkés 
világrendben, de úgy, hogy közben harcolt a „nyers monopoltőke” ér-
dekei ellen is. A konferencia egyértelművé tette, hogy bár a szocdemek 
elgondolásai alapvetően nem jelenthetnek megoldást a harmadik világ 
társadalmi, politikai és gazdasági problémáira, kísérleteiket nem szabad 
lebecsülni, és a lehetőségekhez mérten érdemes lenne a kommunista és 
a szociáldemokrata pártoknak együttműködnie a térség országainak 

18 Stemler 1981.
19 MNL OL M-KS 904. f. 1/52. ő. e. Emlékeztető a testvérpártok központi bizottságai 
tudományos intézetei szakértőinek tanácskozásáról „A Szocialista Internacionálé 

tevékenysége Afrika, Ázsia, Latin-Amerika országaiban” címmel (1979. április 26.), 
valamint „A Szocialista Internacionálé tevékenysége Ázsia, Afrika és Latin-Amerika 

országaiban” című szakértői tanácskozás programja.
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felzárkóztatásában.20 Ezek a gondolatok többé-kevésbé mind átkerültek 
az intézet hét évvel később kiadott tanulmánykötetébe, amely „A nem-

zetközi szociáldemokrácia és a fejlődő világ” címmel jelent meg Tokody 
Gyula szerkesztésében.21

1981-től működött G. Márkus György irányítása alatt a „Szociálde-

mokrácia és gazdaság” nevű szakértői csapat,22 majd két témacsoportban 
(„A mai szociáldemokrácia kérdései”, illetve a „Békés Egymás Mellett Élés 

Ideológiai Kérdései”) dolgoztak a társadalomtudományok képviselői. 
A legfontosabb munkák a nyolcvanas évek második felében kerültek 
kiadásra.23A kutatóknak lehetőségük volt nyugati szakirodalomhoz is 
hozzájutni, de akár még el is utazhattak a Vasfüggöny másik oldalára, 
ahol „testközelből” tapasztalhatták meg a szociáldemokrata kormányok 
tevékenységét. (Tudunk arra is példát, hogy az intézet egyik munkatársa 
az SPD alapítványánál, a Friedrich Ebert Stift ungban is járt.)24 A Tokody 
Gyula szerkesztette könyvön kívül még három saját tanulmánykö-
tetet szenteltek a témának, melyek 1985-ben és 1986-ban jelentek meg 
(„Kommunisták és szociáldemokraták viszonya Nyugat-Európában. Mű-

helytanulmányok”; „A mai szociáldemokráciáról”; „Az európai szociálde-

mokrácia nemzetközi politikája. Műhelytanulmányok”), önálló írásokat 
is kiadtak, pl. G. Márkus György és Bod Péter Ákos szerkesztésében „A 

szociáldemokrácia és a modern tőkés gazdaság” c. írást,25 vagy Kollár 
Nóra könyvét („Az SPD és a demokratikus szocializmus evolúciója”).26 S 
emellett számos témába vágó írás jelent meg az intézet saját folyóiratában, 
a Társadalomtudományi Közleményekben is.

Mi jellemzi a megszületett műveket? Alapvetően a szociáldemokrácia 
iránti megértés igénye, a kimondatlan vágy a baloldali mozgalmak mi-
nél szélesebb körű összefogására. Néhol már szinte elfogultság érezhető 

20 Uo. Emlékeztető a testvérpártok központi bizottságai tudományos intézetei szak-
értőinek tanácskozásáról „A Szocialista Internacionálé tevékenysége Afrika, Ázsia, 

Latin-Amerika országaiban” címmel (1979. április 26.), valamint A Szocialista Interna-

cionálé tevékenysége Afrika, Ázsia, Latin-Amerika országaiban c. konferencia tézisei 
magyar és orosz nyelven (1979. január 29.).
21 Tokody 1986.
22 G. Márkus 1986. 67.
23 Simon 2012. 87.
24 MNL OL M-KS 904. f. 1/53. ő. e. Kósa Erzsébet: Útijelentés, Frankfurt am Main, 
Institut für Empirische Sozialforschungen (1978. június 12–13.)
25 Bod Péter–G. Márkus 1985.
26 Kollár 1989.
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a szociáldemokrácia irányába, például amikor arról értekezik az egyik 
szerző, hogy Nyugat-Európa összes nagy lényegi társadalmi-gazdasági 
változása a világháború után egyedül a szociáldemokrata pártokhoz 
köthető.27 Ezzel szemben a „nagy ellenfél”, a kereszténydemokrata–kon-
zervatív politika képviselői jóval negatívabb minősítést kapnak, mint 
„visszahúzó”, a nemzetközi tőke érdekei szerint cselekvő erők: „Mert 

igaz, hogy a konzervatív gazdaságpolitika elért bizonyos eredményeket 

a gazdaság fellendítésében, de továbbra is nyitva hagyta a kérdést, med-

dig lehet feszíteni a társadalom tűrőképességét.” – írta Havas Péter.28 A 
negatív jelenségeket (a növekvő munkanélküliséget, a szakszervezetek 
befolyásának megtörését stb.) egyedül a konzervatívok számlájára ír-
ták a szerzők.29 Pedig a valóságban nemcsak a jobboldali, konzervatív 
kormányok nyúltak a megszorításokhoz. Ma már kevésbé emlegetik, 
de Nagy-Britannia munkáspárti kormánya 1976-ban kénytelen volt az 
IMF-hez fordulni kölcsönért, amelyért cserébe Callaghan miniszterelnök 
keresztülvitte a közkiadások lefaragását, a munkaerő árának letörését, 
vagyis pontosan azt tette, amit egy konzervatív kormány tett volna az 
ő helyében.30 Az 1980-as évek első felében Mitterand francia elnök is 
hasonlóan járt el, igaz előtte megpróbálkozott a régi recepttel, a liberális 
John Maynard Keynes nevéhez fűződő gazdaságpolitikával, amelyet 
hosszú évekig sikerrel alkalmaztak a szociáldemokraták. Ám a Társa-
dalomtudományi Intézet által megbízott egyik külső kutató úgy vélte, 
hogy „a nemzetközi gazdasági viszonyok nyomása és a menedzseri körök 

ellenállása miatt”31 végül Mitterandék kénytelenek voltak 1983-ban a 
konzervatív stabilizációs politikához fordulni. A valóság az, hogy ez 
nem a „nemzetközi nagytőke” összeesküvése miatt történt, bármennyire 
is szimpatikus volt ez a magyarázat a marxista társadalomtudósoknak, 
hanem egész egyszerűen arról volt szó, hogy a keynesiánus gazdasági 
program, amelynek lényege, hogy az állam a hiányzó forrásokat saját 
maga által fi nanszírozott közmunkaprogramokkal, infrastrukturális 
beruházásokkal pótolja, egyszerűen nem tudott működni a két 
olajárrobbanás utáni gazdasági helyzetben.32 S abban sem volt igaza egy 

27 Havas 1986b. 5–6.
28 Uo. 12.
29 Johancsik 1986. 203.
30 Loppert 2003. 181., 207.
31 Johancsik 1986. 204.
32 Loppert 2003. 221.
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másik tudósnak, hogy a szociáldemokraták érdemei közé tartozik a „te-

kintélyelvűség nagymértékű fellazítása”,33 hiszen a nyolcvanas években bi-
zonyos országokban éppen a szociáldemokrata pártok vezetésében törtek 
előre a tekintélyelvű, erősen központosított hatalomgyakorlást preferáló, 
karakteres politikusok (Andreasz Papandreu a görögöknél, Bettino Craxi 
az olaszoknál, s Francois Mitterand a franciáknál).34 E téren tehát a Tár-
sadalomtudományi Intézet kutatói igencsak nagyot tévedtek.

Viszont sok egyéb szempontból helytálló, fontos következtetésekre ju-
tottak a szerzők. Figyelemreméltó volt például az intézet 1985-ös elméleti 
tanácskozása a szociáldemokrácia gazdaságpolitikájáról, ahol a felszólaló 
többség úgy vélte, hogy a jövőben a szociáldemokrata gazdaságpolitika 
a neokeynesiánus és neoliberális elvek „valamiféle kombinációja” lesz.35 
Elmondható: ezt az azóta eltelt időszak, ha részben is, de igazolta (elég 
csak Tony Blair kormányzására gondolni). A szociáldemokraták külpoli-
tikájáról is születtek értékes írások. Rathmanné Túry Mária az SPD 1983. 
novemberi rendkívüli kölni kongresszusával foglalkozott, ahol a Willy 
Brandt körüli, a szuperhatalmak fegyverkezési versenyét ellenző csoport 
került többségbe a Helmut Schmidt vezette „jobboldali” irányzattal 
szemben.36 Johancsik János aprólékosan elemezte a nyugat-európai kom-
munista és szociáldemokrata pártok közti együttműködés lehetőségeit, 
a közös fellépést nehezítő ideológiai és gyakorlati tényezőket, rámutatva 
a nyugati kommunista pártok dilemmáira. Tulajdonképpen arra jutott, 
hogy a kommunisták vannak nehezebb helyzetben, ugyanis ha elutasítják 
a szociáldemokratákkal való együttműködést, akkor elszigetelődhetnek 
a politikai életben, és kockáztathatják egy majdani baloldali egységfront 
létrejöttét, ha viszont összeállnak a szocialista pártokkal, akkor félő, 
hogy előbb-utóbb elveszítik saját identitásukat.37 Az olvasóban felmerül-
het az is, hogy Johancsik tulajdonképpen a nyugati kommunista pártok 
„szociáldemokratizálása” mellett érvelt, hiszen írása könnyen értelmez-
hető úgyis, hogy egy olyan rendszerben, ahol a kapitalista viszonyok fel-
számolása még korántsem tűzhető napirendre, a forradalmi munkáspár-
tok csak veszíthetnek a szociáldemokráciával vívott versenyben.38 Kollár 

33 Hülvely 1986. 61.
34 Loppert 2003. 216–217.
35 G. Márkus 1985. 472. és 477.
36 Rathmanné Túry 1984.
37 Johancsik 1986. 216., 232. 255.
38 Uo. 257.
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Nóra 1989-ben megjelent könyvében az SPD hetvenes-nyolcvanas évekbeli 
programjait és gyakorlati politikáját vizsgálta igen alaposan, rámutatva a 
híres bad godesberg-i pártprogram egyes megállapításainak eltérő értel-
mezéseire.39 Bár érezhető a „munkásmozgalmi ősök” iránti szimpátia, a 
kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a késő Kádár-kori kutatók a 
Társadalomtudományi Intézetben már sokkal árnyaltabb képet rajzoltak 
a XIX–XX. századi szociáldemokrata elődökről, olyan képet, amely a 
korábbi évtizedekkel ellentétben már jóval közelebb állt a realitásokhoz. 
Hülvely István jól mutatott rá arra, hogy a II. Internacionálé marxizmusa 
nem tudta összekötni a társadalomfi lozófi a és a gyakorlati szociáldemok-
rata mozgalom tevékenységét, helyette túlságosan erős volt a determinisz-
tikus szemlélet, a századforduló marxizmusának elméleti problémái csak 
egy szűk értelmiségi elitet foglalkoztattak. Igyekezett leszámolni azzal 
a sommás váddal is, hogy a szociáldemokraták a kapitalista rendszerbe 
való integrálódással csak a „tőkés viszonyok” stabilizálásában érdekeltek, 
helyette rámutatott arra, hogy – legalábbis elméleti szinten – szinte végig 
nyomon követhető a tőkés rendszertől való elhatárolódás is, és éppen ez 
a kettősség adja meg a szociáldemokrácia sajátos arculatát.40 Figyelem-
reméltó, hogy a nemzetközi szociáldemokráciában kiemelkedő szerepet 
játszó svédekkel is foglalkoztak az intézetben, pedig a szakirodalomban 
akkor ők még nem kaptak súlyuknak megfelelő szerepet, részben nyelvi 
izoláltságuk miatt, részben pedig amiatt, hogy a svéd és a brit modell 
közti eltéréseket sokáig alulértékelték az angolszász kutatók.41 Johancsik 
János egyik írásában azonban az érdeklődők olvashattak a hetvenes-
nyolcvanas évek svéd szociáldemokraták gazdaságpolitikai koncepciói-
ról (pl. az ún. Meidner-tervről),42 de a „jóléti kapitalizmusról” könyvet író 
Ulf Himmelstrand, az Uppsalai Egyetem szociológiaprofesszora is tartott 
előadást az intézetben 1984 nyarán.43

A szociáldemokráciával foglalkozó kutatások valószínűleg akkor 
kaptak újabb lendületet, amikor a Társadalomtudományi Intézet 
vezetését átvette 1985-ben Aczél György. A Kádár-korszak meghatá-
rozó kultúrpolitikusa ugyanis szimpatizált a szociáldemokrata (és az 
eurokommunista) elképzelések jelentős részével, igaz ezt sosem fejtette 
39 Kollár 1989. 143.
40 Hülvely 1986. 31., 34–35. és 51., vö. Simon 2012. 14.
41 Gábor 2003. 6.
42 Johancsik 1986. 207.
43 Himmelstrand 1984.
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ki részletesen.44 1983-ban négyszemközt még azt is kijelentette Erényi 
Tibornak, hogy a „nemzetközi kommunista mozgalom sokat tanulhat a 

szociáldemokratáktól; azt is mondhatnám, a forradalmi munkáspártok 

bizonyos szociáldemokratizálására lenne szükség. Ilyesmiről beszélt Bruno 

Kreisky is, amikor egyik találkozásunk alkalmából felvetődött ez a kérdés. 

No persze, ezeket a problémákat a kutatómunka során kellene elemezni, a 

szociáldemokratizálás programjával senki sem állhat nyíltan ki. Már az is 

szép eredmény, hogy a hidegháború elmúltával (sic!) javult a kommunista 

és a szociáldemokrata pártok közötti kapcsolat. (…) Úgy vélem, Európa és 

a világ nagy átalakulások előtt áll, és ebben a szociáldemokráciának (…) 

nagy szerepe lesz.”45

A Társadalomtudományi Intézet életében az utolsó szociáldemokráci-
áról szóló konferenciát 1989-ben rendezték, amelyen először vettek részt 
a nyugati pártok és tudományos intézeteik képviselői. Pentti Väänänen, 
a Szocialista Internacionálé elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen. 
A tanácskozásra már a rendszerváltás folyamata, a változó nemzetközi 
helyzet nyomta rá a bélyegét. Érezhetően megváltoztak a hangsúlyok, a 
korábban a „tudományos alapokra helyezett centralizált irányítás” elvét 
követő szocialista rendszer mellett érvelő, azt maximum fi noman kriti-
záló szakemberek 1989-ben már inkább a szociáldemokrácia „érdekköz-

vetítő-kompromisszumos tevékenysége” felé orientálódtak. Szó sem volt 
már arról, hogy a fejlődő világban a forradalmi marxista mozgalmakkal 
szemben mennyire korlátozottak a lehetőségei a szociáldemokratáknak, 
helyette kimondták, hogy „a fejletlenebb régiók kommunista mozgalmá-

nak radikalizmusa nagymértékben megrekedt a hatalompolitika kerete-

iben, s nem volt képes antikapitalista modernizációs programját sikerre 

vinni.” Az előadók bizonyára nem véletlenül hívták fel a fi gyelmet arra, 
hogy a munkásmozgalomban a modern szociáldemokrácia szakított 
a leghatározottabban azokkal a marxista illúziókkal, amelyek az áru-
termelés megszüntethetőségével, illetve az állam (politika) elhalásával 
függtek össze. Egyértelműen kimondták, hogy a kelet-európai szocialista 
rendszerek csődöt mondtak, a merev tervgazdálkodás léte gyakorlatilag 
értelmetlen, és hogy a „szocializmusnak” minden egyes társadalmon 
44 Révész 1997. 299.
45 Erényi–Sipos 1995. 27–28. Aczél viszonya a nyugati szociáldemokráciához egyéb-
ként korántsem volt egyoldalú, élete alkonyán sokat időzött Bécsben, ahol az osztrák 
szocdemek mindig nagy elismeréssel és megbecsüléssel fogadták, az SPÖ politikai 
akadémiáján tartott előadásait pedig sokan látogatták: Révész 1997. 407.
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belül együtt kell élnie a kapitalizmussal, s csak lépésről lépésre építhet ki 
„ellenhatalmat” vele szemben.46 A konferencia tehát – leszámítva néhány 
ellenvéleményt, amelyet az NDK-ból érkező felszólalók képviseltek – 
egyértelműen magáévá tette a nyugati szociáldemokrácia elképzeléseit, 
és mintegy kijelölte a hazai baloldal számára a követendő utat.

A Társadalomtudományi Intézet szociáldemokrácia-kutatásai kétség-
kívül sikeresek, a hazai politikusok és értelmiségiek körében feltűnést 
keltőek voltak.47 Sok elismerést is szereztek a kutatóhelynek itthon és 
külföldön egyaránt, Willy Brandt 1985. június 27-én magát az intézetet 
is felkereste, ahol előadást tartott az SPD készülő új programjáról.48 
Bár a TTI kiadványainak szerzői olykor kritikát is megfogalmaztak a 
szociáldemokrata pártok politikáját illetően, tanulmányaik a politológiai 
elemzéseken túl mintha megjelenítették volna azt a vágyat is, hogy 
Magyarország hatalmi elitje – egy esetleg rendszerátalakulás, vagy –
változtatás esetén – milyen politikai irányba tájékozódjon.49 Bizonyos, 
hogy az intézet kutatásai is hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar párt-
vezetők jobban megismerjék a tekintélyes nyugati szociáldemokrata 
politikusok gondolkodását, stratégiáját, akiknek imponáltak a „reform-
kommunizmus mintaországának” tartott Magyarország eredményei, és 
nyugati kapcsolatai. Mindezek szerepet játszottak abban, hogy 1989-ben, 
amikor megindult a küzdelem a magyar szociáldemokrácia örökségéért, 
a nyugati pártvezetők nem a magyar emigránsokat, vagy a Petrasovits 
Anna-féle szocdemeket, hanem az átalakuló egykori állampárt (re-
form)kommunistáit támogatták, és az MSZP-t vették fel a Szocialista 
Internacionáléba.50

46 Hülvely 1989.
47 Vass 1989. 195.
48 Népszabadság 1985. 5.
49 A politikai vágyak burkolt megjelenítése más korabeli tudományos írásokban is 
kimutatható, ld. pl. Szűcs Jenő egyik ismert tanulmányának elemzését: Kalmár 2014. 
507–508.
50 Erényi–Kádár 1999. 180. és Szepesi 2000. 92.
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’Comrade-Discussion’

Research about the socialdemocratic policy 

in the Social Science Institute of the MSZMP

Th e relation between the social-democratic and communist movements 
was always very problematic, but in the second half of the XXth century 
the two ideologies started to seize each other. In 1975 in Prague, the East-
European communist party offi  cers decided that the Hungarian Socialist 
Workers Party (MSZMP) had to control the scientifi c researches about 
the Western social-democracy. Th e Social Science Insitute of the MSZMP 
was supposed to do this work. At the 1980s the research about the social-
democracy became one the most important projects in the Institute. Th is 
writing presents and examines this project’s greatest results.
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