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Előszó helyett

A 
Mika Sándor Egyesület rendkívüli kiadványát tartod kezedben, 

Kedves Olvasónk! Index, vagyis mutató ez a kötet; nemcsak tudo-

mányos teljesítményé, nemcsak pályakezdő fi atal bölcsészek ki-

tartásáé és mindnyájunknak (e kötet megjelenését lehetővé tévő szakmai 

és anyagi pártfogók széles táborának) a tudomány szabad építhetőségébe 

vetett hitéé. Ez a könyv (kiadványaink közt a negyedik, sorozatában az 

ötödik) a múltba mutat, mégpedig inkább bármelyik korábbinál, hiszen 

nem egyszerűen történeti tárgyú tanulmányokat közöl, hanem egy olyan 

tudományos szimpózium anyagát publikálja, amely a kiadó formális 

létezése előtti időben zajlott le. 

Több elhallgathatatlan szempont is indokolja, hogy hazánk első böl-

csészkarához kötődő egyesületünk fölvállalta ennek az értékes anyagnak 

a gondozását. Mindenekelőtt az, hogy a Mika Sándor Egyesület hisz a 

magyar bölcsészképzés azon régi elvében, miszerint a tudományt és 

kultúrát nem csak művelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell. A 

legnemesebb egyetemi hagyományok kötelezik az értelmiséget arra, 

hogy kutatómunkájának eredményeit elérhetővé tegye és megértesse 

azzal a társadalommal, amelynek tanítására, művelésére fölesküdött. 

Szerencsére egyetemünkön és tágabban Közép-Európában is jelentékeny 

fi gyelem irányul a fi atal, pályakezdő magyar történeti kutatásokra: ez 

a másik biztató oka annak, hogy ez a kárpát-medencei perspektívájú 

együttműködésen alapuló tanulmánykötet elkészülhetett. Harmadszor 

kedves, időszerű és becsületbeli kötelesség is volt a ránk bízott kézirato-

kat kötetté formálni eredeti rendeltetésük szerint: hisszük, hogy eddigi 

sokirányú és termékeny működésünkkel bizonyítottuk, erre is megérett 

az idő. Mentségül szolgál, a magyar tudományosságnál folytonosabb 

hagyományú közegekben sem ritka dolog, hogy egy-egy ünnepi alkalom 

írott emlékezetére, egy-egy tanácskozás anyagának megjelentetésére vár-

ni kell. Ilyenkor az adott konferenciát utólag elsősorban annak alapján 

értékeljük, kiadták-e kötetbe rendezve előadásait, maradt-e olvasható 

nyoma az ott elhangzottaknak. Ez is fontos szempontunk volt tehát. 

Végül, de nem utolsósorban azonban tagadhatatlanul nem csupán ez a 
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jogos céhes igény indított minket a 2012. május 5-én megtartott Mika 

Sándor Emlékülés megörökítésére. Ez a kötet ugyanis az Eötvös Collegi-

um 2012–2013-ban fölbomlasztott Történész Műhelye és a belőle sarjadt 

Mika Sándor Egyesület szellemi céljai közti szakadatlan folytonosságot 

jelképezi. Azokat a tanulmányokat tartalmazza, amelyeket közösségünk 

munkájának ellehetetlenítése miatt visszavontunk az akkori megjelente-

tés álszentté tett lehetősége elől. Kötetünk címe erre a tiltottságra is utal.

A Mika Sándor Emlékülés a maga színes és sokoldalú programjával 

fordulópont volt közösségünk történetében. A XIII. Eötvös Konferencia 

keretében, hagyományosan külön történeti ülés formájában határon 

túlról és innenről számos fi atal kollégánk mutatta be friss kutatásait az 

Eötvös Collegium történészképzését megalapító Mika Sándor tiszteletére 

halálának centenáriumában. A 2009 óta rendezett konferenciáink közül 

addig ez volt a legnépesebb és legsokoldalúbb tudományos ülésszakunk. 

Két saját kiadású kötetünk bemutatójával, közel kéttucat előadónkkal 

és – akkor először nyilvánosan – a Műhely (leány)tagjai által készített, 

szüleink és tanáraink tiszteletére adott fogadással ünnepélyes keretek 

közt jelezni kívántuk mi is: életünk korszakhatárára érkeztünk. A többes 

szám első személy nehezen megfogalmazható közösségre utal, amelyet 

négy év távlatából is legszerencsésebben csak magával a nevével hatá-

rozhatunk meg: az Eötvös Collegium Történész Műhelye. Nem ennek 

a kötetnek a feladata seregszemlét tartani e közösség értékei fölött, s ha 

címszavakban mégis megtesszük, csupán a hivatkozott ünnepélyesség 

magyarázataként és azért engedjük meg magunknak, mert életének itt 

tükröződő eredeti formája már a múlté. A Történész Műhely ekkor az 

Eötvös Collegium legmegbecsültebb tartópillére volt tudományos és 

közéleti szempontból egyaránt: nemcsak legrégebbi, hanem legnagyobb 

létszámú és hosszú ideje legsikeresebb, legelismertebb diákcsoportjaként 

tartották számon 2012-ben. Sőt – amit évtizedek óta talán egyetlen má-

sik hallgatói közeg sem ért el tágabb egyetemi összehasonlításban sem 

– sikerült szellemi értelemben reprodukálnia önmagát, amennyiben a 

2011-ben belépő, nagylétszámú új évfolyam azonos indíttatással állt be 

az elballagó korábbiak helyére. Ennek titka (egyebek közt a tudatos épít-

kezés és a jó szelekcióval járó „szerencse”), mint említettük, nem ennek a 

kötetnek a tárgya. A lényeg itt is – akár a magyar művelődéstörténetben 

az Eötvös Collegiumé – összeforrt a névvel, azaz tulajdonképpen jel-

szerű, jelképes maradt. A Történész Műhely nem sokkal később „égbe 
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menekszik”: tagjainak többsége megalapítja a Mika Sándor Egyesületet, 

és egyetemi keretek közt, civil társaságként viszi tovább a Gellérthegyről 

kimentett zászlót.1 A Mika Sándor Egyesület „genetikai” kötelességének 

tesz eleget azzal, hogy a folytonosság eltagadhatatlan igényének engedve, 

egyben a békés és termékeny munka két és fél esztendős tapasztalatával a 

háta mögött, idén vállalkozik az alapítója tiszteletére rendezett emlékülés 

válogatott tanulmányainak közlésére. Köszönet a szerkesztőnek, egyesü-

letünk alapító „gazdájának”, a Történész Műhely volt titkárának, hogy 

nem engedte oldott kéveként széthullni a Mika Sándor Emlékülés szö-

veges örökségét, és a saját egyetemi előmenetelét is kockára tevő, utóbb 

az egyetemi föllebbviteli fórum által jogsértőnek minősített eljárások 

ellenére is megmentette a céljaink mellett mindvégig kitartó hűségesek 

táborának e teljesítményét a feledéstől. A könyv ily módon valóban index 

a szó „próbakő” értelmében is: kitartást, helytállást föltételez.

Index persze elsősorban az, ami valamit megmutat: itt az elvégzett 

munka egyik fontos szakaszát és helyét az általunk képviselt collegista hi-

vatás történetében. Mint minden könyv, ez a kis kötet is motívummá vá-

lik kötetsorozatunkban elfoglalt helyével az eszményeink jegyében óvott 

és képviselt folytonosságban. A kötet címének jelentésmezeje az egyetemi 

lét vagy épp a cenzúra, a publikációs és tájékozódási szabadság vagy a 

tudományos szövegapparátus, szerkesztési módszertan fogalmi körével 

asszociál. Ennek az etimológiai képzettársításokból fűzött láncnak a vé-

gén áll a közös fi lológiai nevező: a címül választott szó egyik másodlagos 

jelentése, a [rá]mutató ujj (digitus index) alapgesztusa éppúgy összeköti 

jelentéstanilag e széttartó értelmezéseket, amint szigorúan felhívja a 

fi gyelmet a megmaradás útjának törvényszerűségeire, a folytonosság sine 

qua nonjára: a megcselekedett múlt kimondásának, megszövegezésének 

alapvető tudományos és etikai kötelességére. Fogadd értő lélekkel, szíve-

sen, Kedves Olvasó!

Kispest, 2016. március idusán

     ifj . Arató György

           a Mika Sándor Egyesület elnöke

1 A kérdés forrásanyaga többszáz lapot tesz ki, és számos szűkebb és bővebb 

változatban létezik, nyilvánosságra hozásához azonban nem érett meg az idő. Az 

események központi szereplője által sugallt, több ponton hamis képpel (vö. ECCE 

Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő III. (2012/2013). [Budapest] 2014.  11–12. lap (1. 

/!/ jegyzet) ellentétben – digito indice – csupán annyit jegyzünk meg, hogy a forrásokat 

csak bizonyos határok között lehet önkényesen értelmezni.





Szekeres-Ugron Villő

Az ábrázolás praktikái. 

A gogánváraljai kazettás mennyezet 

mesterei és metszetelőkép-használata

A 
késő középkor és a kora újkor művészeti – elsősorban festésze-

ti – emlékeinek tanulmányozása során bevett módszer az adott 

műalkotás(ok) létrehozása során felhasznált előképek, vagyis 

átvett kompozíciós megoldások, formák és festői motívumok számbavé-

tele. Ennek a jelenségnek az oka alapvetően a középkor miénktől eltérő 

eredetiség-fogalmának tartalmi elemeire vezethető vissza. A korabeli 

műhelygyakorlatnak egyik meghatározó eleme ugyanis – mind az épí-

tészet, mind pedig a festészet és a szobrászat, valamint az ötvösművészet 

és a textilművészet területén – a fi gurális és dekoratív rajzi előképek 

alkalmazása.

A középkor első felében a motívumok elsősorban kézzel rajzolt for-

mában terjedtek, pl. tervek vagy vázlatkönyvek segítségével. A vándorló 

mesterjelöltek vagy mesterek út közben készített rajzainak nem csupán 

a tanulás – és mesterré válás – folyamatában volt szerepük, az utazások 

alkalmain lerajzolt megoldások és motívumok később is rendelkezésükre 

álltak, meríthettek belőlük munkájuk során. Ezért a rajzolt motívum-

gyűjteményeket – saját tervrajzaikkal együtt – féltett kincsként őrizték az 

építőpáholyok. Ezt a középkor első felének évszázadaira jellemző módszert 

illusztrálja pl. Villard de Honnecourt híres XIII. századi vázlatkönyve. 

Honnecourt utazásai során végigrajzolta Európa legjelentősebb korabeli 

építészeti és szobrászati emlékeit – többek között Magyarországon is járt 

–, hazatérése után pedig könyvvé fűzte rajzait. Munkáját későbbi meste-

rek is kiegészítették, ami szemléletesen illusztrálja a gyűjtemény korabeli 

jelentőségét.1

1 Marosi 1997. 103–108.
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A rézmetszés feltalálása, és – nagyjából ezzel egy időben – a fametszet 

technikájának tökéletesítése a XV. század közepétől kezdve alapjaiban 

változtatta meg a késő középkori művészet előkép-használatát. A jobb-

rosszabb minőségű, de viszonylag könnyen és olcsón beszerezhető 

metszetek ugyanis rövid időn belül – a festészetben, ötvösművészetben 

és textilművészetben különösen, de részben a szobrászatban is – átvették 

a korábbi, kézzel rajzolt vázlatkönyvek szerepét, s ezáltal az előkép-hasz-

nálat egészen új formáját teremtették meg. A XV. század második felétől 

kezdve, elsősorban német területekről kiindulva futótűzként terjedtek 

a metszetek Európa-szerte. Az ezeken megjelenő kompozíciók pedig ily 

módon közös európai kultúrkinccsé váltak, és – a regionális meghatá-

rozottságtól gyakorlatilag függetlenül – hatottak az Alpoktól északra 

fekvő területek késő középkori műhelyeinek téma- és motívumhaszná-

latára. A metszés feltalálása a kompozíciós és motivikus megoldásoknak 

bizonyos fokú egységesülését vonta tehát maga után, ugyanis pl. egy 

Schongauer-metszetet ugyanúgy használtak előképként francia, mint 

Kárpát-medencei területeken. A metszethasználat ugyanakkor már eb-

ben a korai időszakban sem jelentett – legtöbbször – szó szerinti átvételt. 

Valóban találkozhatunk olyan esetekkel, amikor az elkészült festmény 

kompozíciója motívumról motívumra, alakról alakra haladva ponto-

san követi a felhasznált (metszet)előképet, de nem ez a legjellemzőbb. 

A festők, szobrászok általában csupán részleteket (pl. alakformákat, 

mozdulatokat, kompozíciós megoldásokat) vettek át az egyes metszetek 

ábrázolásaiból, és az sem ritka, hogy egy-egy táblakép vagy dombormű 

elkészítéséhez több metszetet is felhasználtak. Ilyen szabadabb metszet-

használat jellemezte pl. a medgyesi főoltár mesterét, aki többek között 

Martin Schongauer és – a nagyrészt Schongauer-ábrázolások alapján 

dolgozó – Israhel van Meckenem metszeteit is előképként alkalmazta 

kompozícióinak megalkotása során.2

A metszetelőképek alkalmazása tehát bevett szokás volt a késő középkor-

tól kezdve. A módszer a Kárpát-medence művészetében is kimutatható, a 

metszetek hatása egyértelműen meghatározható pl. a – jelen tanulmányban 

tárgyalt anyaggal szoros összefüggésben lévő – erdélyi szárnyasoltárokon.3 

2 Sarkadi Nagy 2012. 59–71.
3 Az erdélyi szárnyasoltár-anyagról Sarkadi Nagy Emese jelentetett meg monográfi át 

2012-ben (Sarkadi Nagy 2012). Ebben a szerző több emlék esetében is részletesen 

tárgyalja a metszetelőképek szerepét. A Sarkadi Nagy által feldolgozott anyag alapján 

úgy tűnik, hogy Erdélyben leginkább Schongauer, Meckenem és Dürer-metszeteket 
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A továbbiakban egy erdélyi emlék, a gogánváraljai kazettás mennyezet 

metszetelőképeit igyekszem számba venni. Kutatásaim során megpróbál-

tam a teljesség igényével dolgozni, a forrásadottságoknak köszönhetően 

mégsem azonosíthattam az összes gogánváraljai ábrázolás előképét.4 A 

növényi díszítőelemek párhuzamaira ez különösen is igaz, ugyanis a lomb- 

és virágdíszek előképei – bizonyára nem függetlenül a metszethasználat 

természetétől (vagyis hogy a metszet előkép, nem pedig sablon) – csupán 

általánosabban, tágabb vonatkozásaikban körvonalazhatók.

A gogánváraljai kazettás mennyezet

A gogánváraljai mennyezet a Kárpát-medence legkorábbi, nagyjából 

teljes állapotban fennmaradt kazettás mennyezete (8 x 6, vagyis össze-

sen 48 kazettájából csupán egy pár, vagyis két darab hiányzik5). (1–2. 

kép)6 A képtáblákon szereplő címerek alapján készítését 1516–1519 közé 

tehetjük.7 A műemlék vásárlás útján, 1903-ban került budapesti közgyűj-

teménybe a Küküllőközi-dombvidék területén, a Marosvásárhelytől délre 

fekvő Gogánváralja református templomából. Az eredeti emlék jelenleg a 

Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán tekinthető meg,8 fényképes 

másolataiból összeállított rekonstrukcióját pedig néhány éve, az épület 

felújítása során állították fel a gogánváraljai templomban.9

alkalmaztak előképként, ami nagyjából egybevág a korabeli európai gyakorlattal. (A 

gogánváraljai mennyezet és a szárnyasoltárok kapcsolatáról később lesz szó.)
4 Az elmúlt 500 évben bizonyára számos, a XV. század második, a XVI. század elején 

készült metszet mára elveszett, ily módon azok előkép-szerepe nem tanulmányozható. 

Ugyanakkor – mivel nem vállalkozhattam (már csupán hozzáférhetőségi szempontok 

miatt sem, nem említve a mennyiségi tényezőt) a korbeli metszetanyag teljes áttekin-

tésére –, könnyen lehet, hogy a jövőben a gogánváraljai fi gurális ábrázolások újabb 

részleteinek metszetelőképeit sikerül azonosítani. 
5 A mennyezet szerkezetileg kazettapárokból áll, vagyis a párhuzamosan összefogott 

deszkákból kialakított táblák mindegyikén két-két képmező (kazetta) szerepel.
6 A tanulmányban említett ábrázolásokat kötetünkben csupán kisméretű fekete-fehér 

képekként reprodukálhattuk. A Mika Sándor Egyesület honlapján viszont megtekint-

hetőek színes formában is: http://www.mikaegylet.hu/tagsag/szekeres-ugron-villo/ (a 

szerző publikációinál).
7 Szekeres-Ugron 2015. 187.
8 Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966.
9 A gogánváraljai mennyezet eredetéről, datálásáról, szakirodalmáról stb. bővebben 

lásd: Szekeres-Ugron 2015. 184–188.
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A mennyezet kazettáinak eredeti elrendezéséről Kelemen Lajos 

1898-as publikációjából tájékozódhatunk (2. kép), aki elsőként írta le 

részletesen, helyszíni megfi gyelések alapján a műemléket.10 Kelemen 

először 1898-ban, 1928-ban pedig ismételten rajzot is közölt a táblák 

elhelyezkedéséről,11 jelölve rajtuk a címeres és fi gurális mezők helyét,12 

ugyanakkor leírásában nem szerepel az egyes ornamentális táblák pontos 

helye (a rajzon nem egyénítve, csupán Növény díszítmények vagy Növény 

ornamentika felirattal jelezte őket). Kelemen leírásának nagyjából meg-

felel a fi gurális és címerdíszes táblák jelenlegi múzeumi elhelyezése, két 

kivétellel: az erdélyi szerzőnél az ötödik sor (kelet felől számolva) észak 

felől számított ötödik tábláján jelenik meg a Szent György-ábrázolás 

(V.5. tábla), míg a Galériában ugyanez a tábla a hetedik sor negyedik 

mezőjében szerepel (VII.4. tábla13). A második különbség a jelenlegi fel-

állítás és a XIX. század végi, templombéli állapot között, hogy a Kelemen 

által a hetedik sor harmadik mezőjében (VII.3. tábla) leírt, hársleveles 

címerpajzsot megjelenítő, mára elveszett kazetta helyét manapság 

lombdíszes tábla foglalja el, a hiányzó táblapár helyét pedig a hetedik 

és nyolcadik sor második oszlopában hagyták ki (j. VII.2. és j. VIII.2. 

tábla). Hogy a növénydíszes táblák jelen állapotukban milyen mértékben 

tükrözik eredeti, templom-béli elhelyezésüket, nem lehet megállapítani.

10 Kelemen 1898. 606–610.; Schulcz Ferenc 1869-es beszámolójában csupán a címeres 

és fi gurális kompozíciók elhelyezkedését határozta meg. (Schulcz 1869. 159.)
11 Kelemen 1898. 609.; Kelemen 1928. 16.
12 A mennyezet 48 táblájából összesen tizenkettőn szerepel fi gurális ábrázolás. Ezen 

kívül hat címeres tábláról tudunk, amelyek közül az utolsó az elveszett kazetták egyi-

kén szerepelt, így a rajta megjelenített jelvényt csupán Csoma József rajzáról ismerjük. 

(Csoma 1913. 45.) A címerek leírásáról és szerepéről, korabeli párhuzamaikról bőveb-

ben lásd: Szekeres-Ugron 2015.
13 Tanulmányomban a fi gurális és címerdíszes kazetták számokkal való elnevezésé-

ben Kelemen Lajost fogom követni. Ezt az indokolja, hogy a múzeumi elrendezés egy 

restaurálás vagy áthelyezés során megváltozhat, az eredeti, Kelemen Lajos alapján 

rekonstruálható rendszer azonban állandónak tekinthető. A növénydíszes táblákat 

ugyanakkor kénytelen leszek a jelenlegi múzeumi elrendezésüknek megfelelő számo-

zással ellátni, ugyanis ezek eredeti elhelyezése nem rekonstruálható. Ebben az esetben 

viszont mindig jelezni fogom, hogy az adott számozáson a jelenlegi helyzetet értem. 

Ilyen esetben a tábla sorszáma előtt a j. (vagyis jelenleg) jelölést fogom alkalmazni. 

A kazettákat keletről nyugat és északról dél felé haladva számoztam meg.  A sorokat 

(észak-déli tengely) római számokkal, az oszlopokat (kelet-nyugati tengely) arab szá-

mokkal jelöltem. Így pl. a már említett, Szent György alakját megjelenítő kazetta az 

V.5. tábla nevet viselni.
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A mennyezet táblái formailag alapvetően két nagy csoportba sorol-

hatók: az elsőbe azok a kazetták tartoznak, amelyeknek teljes felületét 

vékony keretbe foglalt – csupán egyetlen világos vonallal jelzett – növé-

nyi díszítmények töltik ki. A második csoport kazettáinak képmezőin 

zömében levelekből és virágokból kialakított kör alakú keretbe foglalták 

a további díszítményeket, címereket vagy alakos ábrázolásokat. A rozet-

tákon kívül eső felületeket itt is növényornamentika tölti ki. Mindkét 

csoportba – a keret nélkülibe és a rozettás elrendezésűbe is – egyaránt 

tartoznak fi gurális és növénydíszes táblák, míg a címerek minden eset-

ben rozetták közepén jelennek meg. A fi gurális táblák tehát két csoportba 

sorolhatók: a kör alakú keretbe foglalt – és ily módon a mennyezet majd’ 

teljes felszínét kitöltő növénydíszektől elhatárolt – és a közvetlenül a nö-

vénydíszek között ábrázolt jelenetek csoportjába. Érdemes megfi gyelni, 

hogy a mennyezet mestere az újszövetségi ábrázolásokat és a szentek 

alakjait bemutató jelenetek mindegyikét kör alakú keretbe foglalta, míg 

az ószövetségi témák közvetlenül a növényi ornamensek között jelennek 

meg.14 Arra is fontos felhívni a fi gyelmet, hogy a mezők nem egy irányba 

néznek, egymáshoz képest elforgatva jelennek meg a mennyezeten.15

14 Barbara Wolff -Łozińska ennek a jelenségnek ikonográfi ai jelentést tulajdonított, 

miközben Karl Oettinger elmélete alapján mennyei lugas-ábrázolásként igyekezett 

értelmezni a gogánváraljai mennyezetet. (Wolff 1967. 245.) Értelmezésével alapvető-

en nem értek egyet, a sajátos megoldás ugyanakkor megérdemelné, hogy komolyabb, 

a művészettörténet kortárs eszköztárával dolgozó kutatás tárgyává váljon. Annál is 

inkább, mivel – mint látni fogjuk – a keretes és keret nélküli komponálásmód több 

esetben nem vezethető vissza a metszetelőképek kompozíciós megoldásaira.
15 A mennyezet e szerkezeti sajátossága nem a táblák utólagos múzeumi felállítása 

során alakult ki; a kelet-nyugati tengelyhez képest elfordított táblák jelenlegi helyzete 

megegyezik az eredetivel (erre a mennyezet kettős táblaszerkezetéből következtet-

hetünk). Arról, hogy a kazetták elhelyezésének rendjét felállításuk és Kelemen Lajos 

általi leírásuk között megváltoztatták volna, nem rendelkezünk semmilyen informá-

cióval, ugyanakkor egészen biztos, hogy már a mennyezet felállításának idején sem 

nézett egy irányba az összes kazetta. Ezt onnan tudjuk, hogy az ötödik oszlop első 

és második sorában található kazetták párt alkotnak, azaz egyetlen fatáblán helyez-

kednek el. Mindkettőn található olyan ábrázolás, amelynek megállapítható a tájolása: 

az I.5. táblán (9. kép) észak fele forduló fi gurális jelenet látszik, a II.5. táblán (70. kép) 

pedig egy nyugati irányba néző címer. Vagyis a táblán szereplő két ábrázolás egészen 

biztosan eredetileg is eltérő tájolással rendelkezett.
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Angyali üdvözlet (I.1. tábla)

Az első sor hat táblájából egy kivételével (I.2. tábla) az összes fi gurális. 

Az első, északi irányba néző táblán kör alakú keretbe foglalt Angyali 

üdvözlet-ábrázolás látható (I.1. tábla – 3. kép). A kazettán a Mária jobbján 

megjelenő, fél térdre ereszkedő szárnyas angyal arányaiban jóval kisebb 

méretű a Szűznél. Jobb kezével áldást oszt, baljában írásszalaggal övezett 

Hermész-botot tart (a szalagra írt szöveg hiányai és kopottsága miatt 

kibetűzhetetlen). Földig érő, világos színű, albaszerű ruhája fölött csattal 

összefogott vörös palástot visel. Haja hosszú, világos (sárgás). Mária egy 

textillel leterített pulpitus mögött térdel (?). Kezeit imára kulcsolja, fejét 

jobbra, és enyhén hátra, az angyal felé hajtja. Az ő haja is világos színű, 

fejét glória övezi. Az ábrázolás pillanatában glóriás galamb (Szentlélek) 

ereszkedik föléje. Öltözete hasonlít az angyaléhoz: világos színű ruhája 

fölött csattal összefogott hasonló színű palástot visel. Alakja mögött, a 

háttérben vörös kárpit (?) jelenik meg. Az ábrázolás eléggé elmosódott, 

erősen restaurált állapotú, mégis viszonylag jól kivehető és értelmezhető.

Mária megjelenítésének legközelebbi párhuzamát az Albrecht Dürer 

Kis passió-sorozatának (1510 k.) Angyali üdvözlet-jelenetén feltűnő 

Szűz-alak jelenti.16 (4. kép) Mária mindkét helyen pulpitus mögött térdel-

ve, összekulcsolt kézzel jelenik meg, fejét enyhén jobbra és hátra hajtja, 

az angyal irányába. A Dürer-metszeten Mária mögött ábrázolt sátorra 

a gogánváraljai kazettán egy vörös textilcsík utal. Az erdélyi mester 

valószínűleg a pulpitust takaró textíliával is a metszetelőkép egyik rész-

letelemét igyekezett felidézni: Dürer rajzán Mária köpenye visszahajlik és 

betakarja a térdeplőt.

A Dürer-metszet angyalalakja – Mária fi gurájával ellentétben – nem 

állítható párhuzamba a gogánváraljai angyal-ábrázolással, amelyen csu-

pán a jobb kéz áldó mozdulata idézi fel a német metsző lapját. A hírnök 

alakja, ahogy a kép maradék elemeinek a megjelenítése is (az angyalon 

kívül pl. a galamb, valamint Mária glóriája) leginkább ES mester Angyali 

üdvözlet-ábrázolásaival hozhatók kapcsolatba. A mester egyik metszete 

(5. kép)17 annak ellenére, hogy a gogánváraljai jelenet tükörképe, igen 

pontosan megfelel az erdélyi festmény angyalalakjának: Gábriel mindkét 

ábrázoláson fél térdre ereszkedve jelenik meg, mindkét kezét felemeli, 

16 Scherer 1906. 231., 19. kép.
17 Lehrs 1910. 64. tábla, 164. kép; Höfler 2007. 10. kép.
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miközben a nézőtől távolabb esőben Hermész-botot tart. Az angyalok 

enyhén megemelt állú, oldalra döntött feje is párhuzamba állítható a két 

képen, ahogy ruházatuk, valamint a textilek megformálása és redőztetése 

is. A Mária feje körüli dicsfény, valamint a glóriás galamb megjelenése, 

elhelyezése és formája is ES mester metszetével hozható kapcsolatba.

A leírtak alapján tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a gogánváraljai 

mennyezet mestere két metszetet is felhasználva, azokat részben leegy-

szerűsítve alakította ki Angyali üdvözlet-kompozícióját, kreatívan kom-

binálva az elképzeléseinek és/vagy a megrendelő elvárásainak megfelelő 

előképek elemeit saját kompozíciójának megalkotása közben. (Figyelemre 

méltó pl., hogy bár az angyalalak megjelenítésében jóformán teljes mér-

tékben ES mester metszetét követte, jobb kezének áldó mozdulatát Dürer 

angyal-ábrázolásáról kölcsönözte.)18

Fájdalmas Krisztus (I.3. tábla)

A gogánváraljai mennyezet első kazettáján megjelenő Angyali üdvözlet-

ábrázolásnak tehát – úgy tűnik, hogy – ES mester és Dürer metszetei 

szolgáltattak mintaképeket. A következő fi gurális kazetta ábrázolása (I.3. 

tábla – 13. kép) is – végső soron – egy ES mester által készített metszetre 

vezethető vissza, bár – mint látni fogjuk – csupán közvetett módon. 

Az első sor harmadik (keleti irányba néző) táblájának ún. Fájdalmas 

Krisztus-ábrázolása egész alakos formában jeleníti meg a glóriás Meg-

váltót, aki oldalsebére mutató jobb karjával T alakú (ún. Antal- vagy 

egyiptomi-) keresztet ölel magához, törzse mentén leeresztett baljának 

átlyukasztott tenyerét pedig a néző felé mutatja. Jézus bal keze alatt az 

alak arányaihoz képest nagyméretű, a Megváltó vérét felfogó (?), sár-

gás színű (arany) kehely látható. A kereszt fölött elmosódott írásszalag 

nyomai látszanak, felirata mára szinte teljesen megsemmisült. Krisztus 

alakját levéldíszek övezik a kör alakú kereten belül is.

Az ábrázolás két részletet kivéve mindenben Israhel van Meckenem O 

alakú iniciáléba foglalt Fájdalmas Krisztus-ábrázolásának19 kompozícióját 

18 Ezúton is köszönetet szeretnék mondai Dr. Eörsi Anna tanárnőnek, az ELTE 

Művészettörténeti Intézet docensének, aki többek között segített tisztázni az Angyali 

üdvözlet-kompozíció előképeit.
19 Höfler 2007. 126., 66. kép; kifestett változat: British Museum, London. Ltsz. 

1969,114.28.
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követi (16. kép): a metszeten Meckenem kehely helyett (pántos sisakkal 

és – áldást osztó jobb kezet megjelenítő – sisakdísszel ellátott) pajzsba 

foglalt passióeszközöket ábrázolt (a pajzsot Jézus tartja a bal kezében), 

valamint az erdélyi ábrázoláson a Megváltó alakja közvetlenül a kereten, 

míg a metszeten glóbuszon állva jelenik meg. A két kép olyan részletei 

is megegyeznek, mint Krisztus ágyékkötőjének formája, az írásszalag 

elhelyezése és íve, Jézus furcsán előre és jobbra hajtott feje, valamint a 

Megváltó fejét övező keresztes glória rajzolata. Az eddig elmondottak 

alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy a gongánváraljai mennyezet mestere 

Meckenem metszetét használta előképként.20

Állításunk még megalapozottabb lesz, ha összevetjük Meckenem 

alkotását saját előképével és – a feltehetően – az előkép alapján készült 

többi ábrázolás-változattal. Meckenem kompozícióinak elkészítésekor 

gyakran felhasználta ES mester nyomatait. Valószínűleg Fájdalmas 

Krisztusának megalkotásakor is ezt tette: az ábrázolás Megváltó-alakja 

nagyon szoros rokonságban áll ES mester négy (közülük három szárnyas) 

angyalalakkal övezett, álló téglalap alakú mezőben ábrázolt Fájdalmas 

Krisztusával, amelyen az angyalok a passió eszközeit tartják, a középen 

álló, glóriás, ágyékkötős Jézus-alak pedig jobb kezének – a Meckenem-

metszeten ábrázol mozdulattal szinte megegyező – gesztusával magára 

mutat, míg felemelt balját kifordított tenyérrel a kép nézője felé tárja.21 

(17. kép) Az ábrázolásnak Meckenem szó szerinti (álló téglalapba kompo-

nált) metszetmásolatát is elkészítette (18. kép),22 ugyanakkor ES mester 

kompozíciójából ihletődtek azok a színezett metszetek is, amelyek közül 

az egyiket (fl amand imakönyvben) MB mesternek szokták tulajdonítani 

(15. kép),23 míg a másikat az ún. Dutuit-féle Olajfák hegye mesterének (14. 

kép).24 Az utóbb említett ábrázolások Krisztus-alakjai igen közel állnak 

egymáshoz (pl. annak ellenére, hogy a két metszet egymás tükörképe, 

és hogy egyértelmű minőségi különbség van közöttük, nagyon hasonló 

Jézus hangsúlyosan előre lépő, enyhén félprofi lban ábrázolt mozdulata, 

ágyékkötőjének redőzete, valamint fejmozdulata), ugyanakkor ES mester 

20 Köszönettel tartozom egykori évfolyamtársamnak, Földi Kittinek, aki a felhívta a 

fi gyelmemet a Meckenem-metszetre.
21 Lehrs 1910. 52. tábla, 129. kép; Höfler 2007. 55. kép; kifestett változat: British 

Museum, London. Ltsz. 1846,0611.443.
22 Albertina – Altbestand, Bécs. Ltsz. DG1926/1020.
23 British Museum, London. Ltsz. 1868,1114.71.
24 British Museum, London. Ltsz. 1846,0709.35.
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ábrázolásával is szoros rokonságban állnak. Az öt metszet, valamint a 

gogánváraljai Fájdalmas Krisztus összehasonlító elemzéséből mégis 

nyilvánvalóan kitűnik, hogy az erdélyi kép Meckenem O alakú metszett 

iniciáléját követi (innen származnak pl. az erdélyi festmény kör alakú 

keretén belül megjelenő késő gótikus lombdíszek).

Szent Mihály arkangyal (?) (I.4. tábla)

A gogánváraljai mennyezet következő alakos ábrázolásának (I.4. tábla – 

6. kép) metszetelőképét sajnos nem sikerült meghatározni. Az első sor 

negyedik, északi irányba néző kazettája kör alakú keretbe foglalt, kezei-

ben valószínűleg lándzsát tartó szárnyas angyalt ábrázol. A félprofi lban 

megjelenített, rövidebb hajú, oldalirányba (balra) lebegő alak hosszú, al-

baszerű, világos színű (jelenleg rózsaszínes), lábrészénél gazdagon redő-

zött ruhát visel. Kiterjesztett szárnyainak tollazatát egyszerű vonalrajzzal 

jelölte a mű készítője. Az ábrázolás valószínűleg Szent Mihály arkangyalt, 

a Paradicsom kapujának őrét, a mennyei seregek vezérét jeleníti meg.25

Nimród király (?) vadászata (I.5. tábla)

Az első sor utolsó előtti képmezőjében (I.5. tábla – 9. kép) keret nélkül, 

közvetlenül a növényornamentikában, sőt mi több a levelektől többszö-

rösen körülölelve, lándzsájára nyulat szúró, hosszú szakállú, kalapos, 

ágyékkötős, profi lban ábrázolt, bal fele haladó alak jelenik meg (a 

mennyezeten ez a kép is kereszt irányban szerepel, így ott az alak nyugat 

felé halad, a képmező pedig északi irányba néz).26 Az ábrázolás pontos 

25 Az angyalalak, minthogy – kezében lándzsával – a Fájdalmas Krisztust ábrázoló 

kazetta mellett jelenik meg (és – bár átlósan, de – a Krisztus-alak felé fordul), esetleg 

utalhat a passió észközeire (pontosabban a Jézus oldalát átszúró lándzsára) és ezál-

tal a passiótörténetre. Ugyanakkor a mennyezet kazettái minden esetben önállóan 

értelmezhető kompozíciókként jelennek meg (még a négy evangélista-szimbólum 

összefüggése és szimmetrikus elhelyezése sem ötvözi őket egyetlen kompozícióvá), 

ami megerősíti, hogy az angyalfi gura ikonográfi ailag is különálló kompozíciót alkot, 

és Szent Mihály-ábrázolásként értelmezendő.
26 Schulcz Ferenc a jelenetet Szent György-ábrázolásként írta le (Schulcz 1869. 159.), 

de arra, hogy a szinte mezítelen, futó alak nem lehet Szent György, már Kelemen Lajos 
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előképeit nem sikerült felkutatnom, azonban számtalan, XV. század má-

sodik feléből származó metszeten jelennek meg olyan hasonló, vadászó, 

szórakozó, táncoló stb. alakok, ún. drôlerie-fi gurák, amelyek nem válnak 

el élesen az egész felületet kitöltő lombornamentikától. Ilyen képeket 

számos mester készített, pl. a berlini passió mestere szükségnéven em-

legetett metsző (10. kép),27 de ES mester (12. kép),28 valamint Israhel van 

Meckenem munkásságában is találkozhatunk hasonló, a lombornamen-

tika között megbújó fi gurákkal (11. kép).29 

Myrai Szent Miklós püspök (I.6. tábla)

Az első sor utolsó, kelet felé forduló kazettáján (I.6. tábla – 7. kép) egy gló-

riás (?), süveges püspökszentet láthatunk. A fi gura albája fölött dalmatikát 

visel, azon pedig hasonló (ma zöldes) színű palástot. Jobb kezében kör 

alakban visszaforduló végű, gótikus levéldíszben végződő pásztorbotot 

tart, baljában csukott könyvet, amelyen három sárgás (arany) színű 

korong (pénz) látható. Az alak mögött, a háttérben vörös-fehér sávos 

textillel leterített, oltár-szerű berendezés látható.

A gogánváraljai püspökszent azonosítását megkönnyíti a könyvön 

megbújó három aranykorong, amelyek azokra az arannyal telt zsákokra 

utalnak, amelyeket Szent Miklós a szegény ember leányainak kiházasí-

tására ajándékozott titokban.30 Az alak Myrai Szent Miklóssal való azo-

nosítását tehát nehezen észlelhető attribútumai egyértelműsítik. A szent 

felhívta a fi gyelmet, bár ő nem nevezte meg, hogy a fi gura pontosan milyen lényt 

(nyulat) szúr lándzsájára. Kelemen ellenben megemlít egy, a szakállas alak lábainál, a 

fi gurával együtt szaladó állatot (vadászkutyát), amelyet ma nem lehet felfedezni a kép-

mezőn. (Kelemen 1898. 607–608.) (Annak ellenére, hogy a tábla felülete igen sérült, 

a festékréteg pedig hiányos – hacsak nem feltételezzük, hogy a restaurálások során 

az ábrázolás kompozícióját szélsőséges módon átalakították –, semmiképpen sem 

lehetett még egy, mára teljesen megsemmisült állat a képen, vagyis valószínű, hogy 

a felület elmosódottsága miatt Kelemen Lajos félreértette az ábrázolás ezen részletét.) 

Kelemen felveti, hogy a jelenet Nimród vadászatát ábrázolja, ugyanis Mózes I. köny-

vének 10. fejezetében Nimródról a következőket írja a Szentírás: „Ez hatalmas vadász 

vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.” (Ter 10,9)
27 Lehrs 1915. 101., 270. kép.
28 Höfler 2007. 308. kép.
29 Höfler 2007. 180., 136. kép.
30 Az attribútumra Dr. Prokopp Mária tanárnő, az ELTE Művészettörténeti Intézetének 

professor emeritája hívta fel a fi gyelmemet, akinek segítségét ezúton is köszönöm.
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megjelenítése a mennyezeten a megrendelő szándékára történhetett, 

ugyanis a rendelkezésre álló adatok alapján szinte biztos, hogy az emlék 

donátora bethleni Bethlen V. Miklós volt,31 akinek védőszentje bizonyára 

Szent Miklós lehetett.

A fi gura Szent Miklós püspökként való azonosításának a korabeli 

ábrázolások sem mondanak ellent, Albrecht Dürer 1505 k. készített 

fametszetén32 (8. kép) pl. a baloldalon jelenik meg Miklós alakja kezé-

ben pásztorbottal és könyvön nyugvó három koronggal. A metszet 

középső püspökszentje Ulrik augsburgi püspökkel azonosítható, míg a 

harmadik alak Szent Erasmus. A középső fi gura (Augsburgi Szent Ulrik) 

ábrázolásmódja nagyon hasonló a gogánváraljai püspökalakéhoz (a két 

fi gura azonos öltözetben, könyvvel és – enyhén keresztirányban tartott 

– püspökbottal a kezében, kissé oldalra fordulva, tömbszerűen jelenik 

meg), ami nem zárja ki, hogy az Erdélyben működő mester ismerte a 

Dürer-metszetet. A német mester nyomatának ismerete ugyanakkor azt 

is indokolná, hogy a gogánváraljai festő Szent Miklós számtalan attribú-

tuma közül miért éppen a ritkábban ábrázolt aranypénzeket választotta.

Evangélista-szimbólumok (III.1., III.6., VI.1. és VI.6. 

tábla)

A második sorban nem szerepel fi gurális kazetta, csupán két címer-

ábrázolás (II.2. és II.5. tábla – 69–70. kép). A harmadik sor viszont tele 

van alakos ábrázolásokkal: a sor első és utolsó tábláján egy-egy kör alakú 

keretbe foglalt evangélista-szimbólumot láthatunk (III.1. és III.6. tábla – 

19. és 21. kép), míg a harmadik és az ötödik mezőbe címereket festett a 

mennyezet mestere (III.3. és III.5. tábla – 72. kép). A fennmaradó kazet-

tákon a növényi ornamentumok között ószövetségi jelenetek bújnak meg 

(III.2. és III.4. tábla – 32., 35. kép).

A négy evangélista (Máté, János, Márk és Lukács) szimbólumait (an-

gyal, sas, oroszlán és bika) ábrázoló sorozat tehát a harmadik sor első 

kazettáján (III.1. tábla – 19. kép), Máté szimbólumának ábrázolásával 

kezdődik. Ugyanezen sor utolsó mezőjébe (III.6. tábla – 21. kép) került 

31 A megrendelőről és azonosításáról bővebben lásd: Kelemen 1928. 18–19.; Szeke-

res-Ugron 2015. 185–187.
32 British Museum, London. Ltsz. E,2.325.
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János apostol szimbóluma is (sas). Márk oroszlánját és Lukács bikáját 

pedig a hatodik sor első és utolsó kazettáin fedezhetjük fel (VI.1. és 

VI.6. tábla – 20. és 22. kép). A négy fi gura mindegyike kör alakú, eltérő 

díszítésű keretben foglal helyet. Lukács bikájának kivételével (aki jobbra 

tart) balra fordulnak. Tájolásukat tekintve a Márkot megjelenítő, dél fele 

irányuló, oroszlánt ábrázoló táblán kívül az evangélista-szimbólumokat 

hordozó kazetták észak fele néznek. Ily módon Márk (oroszlán) és Lukács 

(bika) összenéz, míg János (angyal) kitekint a mennyezetből. Valamennyi 

lény írásszalagot tart; ezek az állatok lábai körül tekerednek, kitöltve a 

kör alakú mezők alsó részeit. Gótikus minuszkulákkal megrajzolt felira-

taik az ábrázolt evangélisták nevét tartalmazzák: S Mateus evangelist, S 

Johanes evangelist, S Marcus evangelist, valamint S Lucas evangelist. János 

és Lukács tábláin a szövegek viszonylag épen fennmaradtak, a másik két 

kazettán azonban elég elmosódottak. 

A gogánváraljai mennyezet harmadik sorának első kazettáját tehát 

János evangélista angyal-szimbóluma foglalja el (III.1. tábla – 19. kép). 

Az állva lebegő, jobbra forduló, félprofi lban ábrázolt szárnyas angyalalak 

gazdagon redőzött ruhája alól kilátszik jobb lábfeje, jobb kezében írássza-

lagot tart, balját mellkasa elé emeli.

A harmadik sor angyalábrázolása egyértelműen párhuzamba állítható 

az első sor harmadik kazettáján (I.4. tábla – 6. kép) megjelenő angyal-

alakkal (valószínűleg Szent Mihály). A két fi gurának pl. nagyjából azonos 

az arctípusa, de szárnymegoldásaik és ruházatuk redőzete is hasonló. 

Ugyanakkor a János evangélistát megjelenítő angyal kivitelezése annak 

ellenére jobb minőségű, hogy a két felületen egyértelműen nagyjából azo-

nos az ábrázolás módszere. Érdemes pl. összevetni a szárnyak rajzolatát, 

a ruhaujjak redőzetábrázolásának fi nomságait, az arcábrázolásokat vagy 

a kezek formáit.33

Máté angyalának ábrázolása nem vezethető vissza egyetlen előképre, 

ES mester több metszetéről származó, egyértelműen a gogánváraljai mes-

ter által egybeszerkesztett elemek jelennek meg rajta. Az egyik felhasznált 

ES-metszet egy 1466-ban készült ábrázolás, amely Keresztelő Szent Jánost 

33 A két festmény összevetése nyomán az lehet az érzésünk, hogy azonos előkép fel-

használásával készült, egyazon műhelygyakorlaton belül létrehozott, mégis leheletnyi 

fi nomságaikban eltérő ábrázolásokról van szó. Ha ezt az összevetést kiterjesztjük pl. az 

Angyali üdvözleten ábrázolt nőalakokra is (I.1. tábla), még világosabban kirajzolód-

nak a különbségek, és nem okoz gondot annak meghatározása, hogy utóbbiak a Szent 

Mihály (?)-ábrázolással, nem pedig az evangélista-jelképpel állnak kapcsolatban.
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jeleníti meg az egyházatyák és evangélista-szimbólumok körében.34 (27. 

kép) A nyomat alsó regiszterében látható Máté evangélista-szimbólum 

jelenti a gogánváraljai festmény egyik forrását: az erdélyi angyal mozdu-

lata nagyon hasonlít a metszet lebegő angyalának testtartásához, de az 

evangélista nevét tartalmazó írásszalag elhelyezése és ívelése is nagyjából 

megfelel a metszeten láthatónak. Az angyal szárnyának gogánváraljai 

megformálása viszont már inkább az 1466-os és egy másik ES mesternek 

tulajdonítható metszet szintéziseként jöhetett létre (egyik metszetrajzot 

sem követi szó szerint, de mindkettőből merít). ES mester másik, az 

angyalalak megformálása szempontjából jelentőséggel bíró metszete egy 

1450–1467 között készült, négy lapból álló sorozat része, amely a négy 

evangélistát ábrázolja szimbólumaik társaságában.35 (23–26. kép) A 

Mátét megjelenítő lapról (23. kép) származik pl. a gogánváraljai angyal 

ruha alól kilógó lábfeje (a metszeten és az erdélyi táblán szinte szó szerint 

ugyanúgy néz ki a részlet, amely a nyomaton ugyanakkor nem az angyal, 

hanem az evangélista lábaként szerepel). Ezen kívül a másodikként meg-

említett metszet abban is hatott a festményre, hogy – az első metszettel 

ellentétben – Gogánváralján az angyalalak feje körül nincs glória. Mivel 

a két metszet is hasonlít egymásra (az 1466-os metszet angyalalakjának 

arca és fejtartása pl. jóformán tökéletes mása a korábbi ábrázolás Máté-

arcának), elég nehéz – és talán szükségtelen is – pontosan meghatározni, 

hogy az erdélyi angyalábrázolás elemei pontosan melyik metszetről 

származnak.

A második evangélista-szimbólum, János sasa – amint arról már szó 

volt – a harmadik sor utolsó, hatodik tábláján látható (III.6. tábla – 21. 

kép). A vörös háttér előtt megjelenített, jobbra forduló, profi lban és 

kiterjesztett szárnyakkal megrajzolt, tátott csőrű, glóriás, részletes és 

szemléletes tollazattal ábrázolt madárfi gura jobb lábával iratszalagot 

tart (rajta János evangélista latin nevével). A tábla – legalábbis a fi gurális 

ábrázolások túlnyomó többségéhez képest – elég jó állapotban maradt 

fenn. Kompozíciójának megalkotásához a mennyezet mestere ugyan-

azokat az előképeket használta fel, mint a Máté-szimbólum esetében, 

vagyis ES mester két metszetét. A gogánváraljai mester ebben az esetben 

34 Höfler 2007. 149. kép; ES mester munkájáról Israhel van Meckenem 1480 k. pontos 

metszetmásolatot készített (28. kép), amely majdnem minden részletében követi előd-

je munkáját, megfogalmazásmódjában viszont kissé alul marad mintaképéhez képest. 

(British Museum, London. Ltsz. E,1.13.)
35 Höfler 2007. 88. kép.
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is az 1466-os ábrázolásból indult ki.36 (27. kép) Onnan kölcsönözte pl. a 

madár kiterjesztett szárnyait, glóriáját, a karmok között tartott iratsza-

lagot, valamint a szalag nagyjábóli elhelyezését is. A sas nyitott csőrének 

ötletét viszont feltehetően a korábbi, 1450–1467 között készült ábrázo-

lásról vette, ahol a madár éppen kinyíló csőrébe vesz egy szalagot.37 (24. 

kép) Ugyanakkor a Gogánváralján dolgozó mester egészen más módon 

jelenítette meg a madár csőrét és tollazatát, mint a metszetek, ami vagy 

arra utal, hogy előképként használt még legalább egy ábrázolást, vagy 

hozzáállásába – és részben mesterségbeli tudásába – nyújt betekintést. 

A madárábrázolás Gogánváralján egészen más jellegű, mint ES mester 

metszetein: összhatásában dekoratív jellege ellenére is realisztikusan áb-

rázolja pl. a sas ujjvégeit, tollazatát, valamint a csőr megjelenítése során is 

egyértelműen természethűségre törekszik (a kezdetleges perspektívának 

köszönhetően belátunk a madár szájába). Mindebből talán arra követ-

keztethetünk, hogy a Gogánváralján működő mester tapasztalati szinten 

jól ismerhette a madarak testfelépítését, ilyen irányú ismereteit pedig 

művészetében is felhasználta.

A harmadik evangélista, Márk oroszlán-szimbóluma a mennyezet 

hatodik sorának első tábláján szerepel (VI.1. tábla – 20. kép). A félpro-

fi lban ábrázolt sörényes, vagyis hímoroszlán38 jobbra fordul, farkát maga 

alá húzza, mellső, enyhén karomszerű mancsaiban iratszalagot tart, bal 

szárnyának vége pedig túllóg a kör alakú keretezés határain. Az ábrázolás 

egyértelműen ES mester 1450–1467 között készített metszetsorozatának 

Márk-ábrázolására (25. kép) vezethető vissza annak ellenére, hogy ott 

az oroszlán alakját részben kitakarja az evangélista fi gurája.39 Az igye-

kezet, hogy a mester az állat törzsét rövidülve ábrázolja, egyértelműen 

ES mester téglalapba komponált nyomatára utal vissza, nem pedig 

1466-os metszetére, amelyen az oroszlánt profi lban, sőt egyenesen enyhe 

hátulnézetben jelenítette meg.40 (27. kép) A gogánváraljai oroszlánábrá-

zolás keretből kilógó szárnya is leginkább arra vezethető vissza, hogy 

az Erdélyben működő mester nem kerek képtérbe komponált előképet 

36 Höfler 2007. 149. kép.
37 Höfler 2007. 91. kép.
38 Ezt a mester duplán is jelezte: a sörényen kívül az állat alhasán szerepel egy alig 

észrevehető – hímtagon kívül más módon nemigen értelmezhető – részlet, amely 

ugyanakkor egyetlen általam ismert metszetelőképen sem jelenik meg.
39 Höfler 2007. 89. kép.
40 Höfler 2007. 149. kép.
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használt, így neki kellett a kör alakú keretbe beleillesztenie az oroszlán 

alakját. Ugyanakkor valószínű, hogy a bal szárny „kilógatása” a keretből, 

és ezáltal a virtuális képsíkból való kiemelése szándékos alkotói maga-

tartás volt, amellyel az oroszlán perspektivikus, rövidülő ábrázolását 

akarta kihangsúlyozni. Az is a tudatos „kilógatásra” utal, hogy a jobb 

szárny meghajlítása által utóbbit a képsíkon belül tartotta, így jelezve, 

hogy a megjelenített állat – a néző felé haladva – éppen átlépi a képsík 

virtuális határát. Vagyis a szárnyak ilyen módon való ábrázolása illúzió-

keltésre szolgált. (Ráadásul a metszetelőképen a szárnyak helyzete éppen 

fordított: ott a jobb szárny emelkedik a magasba, míg a festményen a bal.) 

A metszetelőképhez képest az oroszlán egyes részleteinek ábrázolása itt 

is sajátos, csupán a gogánváraljai mesterre jellemző formát ölt: a szárny 

tollai az erdélyi képen pl. „ziláltak”, nem simulnak rá teljesen a szárny 

felületére, míg a sörény ábrázolása is különös, egyszerre stilizáló és reali-

tásra törekvő megoldású.

Az utolsó evangélista-szimbólum a mennyezet hatodik sorának hato-

dik tábláján szerepel (VI.6. tábla – 22. kép). A Lukácsot megjelenítő, balra 

forduló szárnyas bikát – az oroszlánhoz hasonlóan – rövidülésben ábrá-

zolta a kazetta mestere. Az állat patái alatt ezúttal is az evangélista latin 

nevét hordozó feliratos iratszalag jelenik meg. A csillagokkal telehintett 

kék, égszerű háttér előtt ábrázolt bika maga alá húzza farkát, szarvas fejét 

a néző felé fordítja, jobb szárnya a Márk-ábrázoláshoz hasonló módon és 

céllal túllóg a kör alakú mező határán, míg a balt erőteljes rövidülésben 

rajzolta meg a mester. Minden kétséget kizáróan ez a mennyezet (egyik) 

legjobban sikerült fi gurális táblája, ráadásul egészen jó állapotban ma-

radt fenn (bár restaurátori beavatkozások ebben az esetben is azonosít-

hatók).41 Metszetelőképek tekintetében ugyanazzal a helyzettel állunk 

szemben, mint az oroszlánábrázolás esetében: a gogánváraljai fi gura 

szinte szó szerinti átvétele az ES mester metszetsorozatának Lukácsot 

bemutató lapján megjelenő bikaalaknak.42 (26. kép) A metszeten az állat 

az evangélista mellett pihen (a mozdulat a táblán lebegésnek hat), aki jobb 

kezével szarvait érinti. A két alkotás – a festmény és a grafi kai lap – kö-

zötti különbség nagyjából abban merül ki, hogy – bizonyára az alkotó 

41 Nem tartom kizártnak, hogy amennyiben az emlék többi része is hasonló mérték-

ben őrizné eredeti kvalitásait, a gogánváraljai mennyezet rangosabb helyet foglalna 

el a művészettörténeti szakirodalomban, és kikerülne az iparművészeti emlékek 

tárgyköréből.
42 Höfler 2007. 90. kép.
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mester képesítésének hiányosságaitól nem függetlenül – a gogánváraljai 

festményen a bika rövidülése a metszethez képest kevésbé szélsőséges. A 

szabadabb és realisztikusabb ábrázolásmód ezen a kazettán is megjele-

nik, pl. a bika szárnyainak megjelenítésében.

Érdekes kérdés, hogy a gogánváraljai mennyezetet megalkotó mester 

vajon miért használta ES mester bonyolultan rövidülő alakjait saját 

kompozícióinak kialakításakor, hogy miért nem választotta inkább pl. 

a – kétség kívül rendelkezésére állón – 1466-os metszetet, amelyen ES 

mester jóval egyszerűbben jelenítette meg az evangélisták szimbólumait 

(legalábbis Márkét és Lukácsét biztosan).43 A kérdésre adott válasz kul-

csa valószínűleg a mennyezetet készítő mester szándékában rejlik. Úgy 

tűnik ugyanis, hogy az alkotó a Márk és Lukács alakjait megjelenítő 

oroszlán- és bikaábrázolásain kifejezetten kereste a festői kihívásokat, 

egy fajta „mestermunkának” szánta őket, rajtuk keresztül akarván be-

mutatni mindazt a mesterségbeli tudást, amivel rendelkezett. Hogy ez 

sok vagy kevés, nem kívánom eldönteni, az viszont egyértelmű, hogy a 

gogánváraljai mennyezet mestere szerénység nélkül, sajátos virtuozitás-

sal, bár kétségtelenül némiképp provinciális módon alkalmazta az általa 

ismert legmodernebb szerkezeti és kompozíciós megoldásokat, valamint 

festőként is – a saját keretei és korlátai között – határozottan realisztikus, 

a természet megfi gyelésére alapozó, „modern” előadásmódra törekedett. 

Ez pedig kiemeli őt az egyszerű bútor- vagy dekorációfestők sorából.

Dávid legyőzi Góliátot (III.2. tábla)

Az evangélista-szimbólumok értelmezése után érdemes visszatérni a har-

madik sor másik két fi gurális kazettájára. A sor második, dél fele forduló 

tábláján (III.2. tábla – 32. kép) a levéldíszek között két egyforma méretű, 

egymás ellen harcoló alakot láthatunk. Az álló fi gura polgári öltözetet 

visel, hosszú ujjú, rövid tunikát szűk nadrággal, fején sapkával (?). Jobb 

kezében tollas buzogány tart, amellyel éppen lecsapni készül a teljes le-

mezvértben és feltolt rostélyú, sallet típusú sisakban megjelenített, vagyis 

nagyjából korabeli lovagként ábrázolt, földön fekvő ellenfelére. Utóbbi 

bal kezében lándzsa van, jobb kezét óvón maga elé tartja, mellette fekszik 

43 Höfler 2007. 149. kép.
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ún. kis pavese típusú pajzsa.44 A jelenet nagyon jó minőségben ábrázolja 

Dávid és Góliát párviadalát, a felület legszebb részlete Góliát részletesen 

és szemléletesen ábrázolt lemezvértje. Az ábrázolás közvetlen előképeit 

nem sikerült meghatároznom, ugyanakkor létezik egy kompozícióját 

tekintve nagyon hasonló, de jóval korábbi festmény, amely párhuzamba 

állítható a gogánváraljai táblán megjelenő ábrázolással. A két festmény 

egy feltehetően azonos kompozíciós hagyományt követő rajz- és/vagy 

metszetcsoportból vette előképeit. Az említett ábrázolás Jan van Eyck 

1434/1436 körül készült, jelenleg a washingtoni National Gallery of 

Artban őrzött Angyali üdvözlete,45 amelynek előterében, a padló csem-

péjén látható az említett, a gogánváraljaihoz nagyon hasonló jelenet.46 

(33–34. kép) A csempe egyértelműen Dávid Góliát felett aratott diadalát 

ábrázolja (a szereplők mellett írásszalagokon szerepel a nevük): a képtér 

jobb oldalán a zsidó hős éppen egy hatalmas karddal készül lecsapni a 

fi liszteus fejét. Dávid és Góliát alakjának helyzete, ruházata és fegyverze-

tének felépítése a Van Eyck-festményen nagyon hasonlít ahhoz, amit az 

erdélyi táblán láthatunk, ugyanakkor a gogánváraljai ábrázoláson jóval 

későbbi, korszerűbb fegyverzet és fegyverhasználat jelenik meg, mint a 

Van Eyck-festményen (pl. Dávid kard helyett tollasbuzogányt használ, és 

Góliát páncélzata is sokkal modernebb).

A Van Eyck festményrészlet és a gogánváraljai tábla párhuzama 

alapján nyilvánvaló, hogy az erdélyi kép (is) Dávid és Góliát csatáját, 

pontosabban Dávid Góliát felett aratott győzelmének pillanatát jeleníti 

meg. Vagyis az első ránézésre világi jelenetnek tűnő erdélyi ábrázolás 

valójában egy ószövetségi történetet mesél el.

Sámson küzdelme az oroszlánnal (III.4. tábla)

A harmadik sor utolsó táblája, amelyről eddig még részletesebben nem 

esett szó, a negyedik oszlopban helyezkedik el (III.4. tábla – 35. kép). A 

képen a mennyezet mestere keret nélkül, közvetlenül a növényi orna-

mentumok között, azokkal összefonódva ábrázolta Sámson küzdelmét 

44 A megjelenített fegyverek, páncélzatok és egyéb harcászati kiegészítő eszközök 

többnyire a XV. század második felében voltak használatban, ami arra utal, hogy a 

gogánváraljai ábrázolás közvetlen előképe ebben az időben készülhetett.
45 National Gallery of Art – Andrew W. Mellon Collection, Washington. Ltsz. 1937.1.39.
46 A kép felfedezéséért köszönet illeti Földi Kittit.
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az oroszlánnal. Az ószövetségi jelenetet megjelenítő tábla észak felé 

fordul, rajta profi lnézetben azt látjuk, ahogy a képmező közepén meg-

jelenő Sámson „meglovagolja” az oroszlánt, miközben kezeivel éppen 

a fejét a néző irányába elfordító vadállat száját igyekszik szétfeszíteni. 

Sámsont a mester világos, bő ujjú, gazdag redővetésű ingben és oldalán 

csípőig felhasított, rövid, zöldes (?) tunikában, valamint szűk nadrágban 

és az alsó lábszár közepénél magasabb, bőszárú csizmában ábrázolta. 

Az oroszlán megfogalmazása nagyon hasonlít Márk evangélista orosz-

lán-szimbólumának megjelenítéséhez (VI.1. tábla – 20. kép). A sörény 

– és Sámson hajának, valamint hosszú szakállának – ábrázolása, de az 

oroszlán testtartása (beleértve fejét is), lábainak karomszerű megjelentése 

is egyértelműen párhuzamban áll a gogánváraljai mennyezet másik 

oroszlánábrázolásával.

A Sámson-ábrázolás lehetséges párhuzamainak számba vétele közben 

legalább két metszetet érdemes megemlíteni. Az első ES mester 1450–

1467 között készült Sámson-ábrázolásainak sorozatából való (36. kép),47 

a másik FVB mesterhez köthető, aki kb. 1475–1500 között lehetett aktív 

(37. kép).48 Valószínű, hogy FVB mester kompozíciójának megalkotása-

kor merített ES mester munkáiból, így a két metszet eleve rendelkezik 

közös vonásokkal. Nehéz tehát megállapítani, hogy melyik lehetett a 

gogánváraljai mester forrása, a legvalószínűbb, hogy mindkettőt ismerte 

és felhasználta (esetleg más, nagyon hasonló metszetekkel dolgozott). Az 

erdélyi kompozíció egyes megoldásai (pl. a tunika övvel való megkötése 

a derékon, valamint az a mód, ahogyan az anyag kettéválik a csípőnél; 

Sámson fejtartása, valamint hosszú szakálla; az oroszlán testtartása a fe-

jet kivéve) egyértelműen ES mester munkájáról származnak, más elemek 

viszont (pl. Sámson inges, rövid tunikás viselete; az oroszlán fejtartása 

– bár nem felel meg tökéletesen a metszetnek – Sámson kéztartásával 

együtt; a csizma típusa és megoldása) inkább FVB mester munkájához 

köthetők.49 Az átvett képelemek ugyanakkor ebben az esetben sem szó 

47 Lehrs 1910. 76. tábla, 193. kép: a XV. század utolsó harmadában a metszetről Israhel 

van Meckenem másolatot készített. Ezen ES mester kompozícióját a képfelület felső ré-

szén kiegészítette egy szalagdísszel. (Albertina – Altbestand, Bécs. Ltsz. DG1926/939.)
48 British Museum, London. Ltsz. E,1.96.
49 Érdekes, hogy Sámson ruhájának textilelemei mindkét metszeten hasonlóan visz-

szahajló módon lebbennek meg a háta mögött. Ez a részlet nem szerepel az erdélyi 

ábrázoláson, ellenben ott a főalak háta mögötti felületet spirálisan ívelő levéldísz 

tölti ki, ami – bár ellentétes irányú, mint a metszetek lebegő textíliái – megidézi a 
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szerinti idézetek, inkább szabadon, sajátosan megfogalmazott változatai 

a felidézett gondolatoknak. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy 

alapvetően nagyon is jó minőségű, kreatív átfogalmazások.

Szent György küzdelme a sárkánnyal (V.5. tábla)

Az utolsó fi gurális tábla eredeti elhelyezését tekintve az ötödik sor ötödik 

oszlopában volt, a mennyezet jelenlegi múzeumi összeállításában pedig 

a hetedik sor negyedik oszlopában szerepel. (V.5. tábla – 29. kép) A ka-

zetta dél fele néz, sajnos igen megromlott (nagyon kopott és – amennyire 

meghatározható – erősen restaurált) formában maradt fenn. Jelen állapo-

tában ez az (egyik) legrosszabb minőségű tábla, a rajta ábrázolt, kör alakú 

keretbe foglalt Szent György legyőzi a sárkányt-jelenet sárkányalakjának 

megfogalmazása pl. igen naiv, a kortárs néző arcára legalábbis mosolyt 

csal.

A kép előterében lovon ülő, lemezvértes (?), lebegő szalagos sapkát 

viselő, kissé aránytalan Szent György-alakot láthatunk, amint hónalja alá 

fogott lándzsájával átdöfi  ellenfele, a sárkány torkát (a lándzsa fém hegye 

valójában a sárkány száján halad át, majd belelóg a képmező kör alakú 

keretébe). Szent György kengyeles nyereggel felszerszámozott, az ábrá-

zolás pillanatában éppen ágaskodva a sárkányra tiporni igyekvő lovon 

ül. A ló farka meglibben, a kantár vonala pedig mára jóformán teljesen 

lekopott, csak egy halvány árnyék utal arra, hogy egykor ábrázolták. A 

Szent György-fi gura által ledöfött, a képmező aljának jobb oldalán elhe-

lyezkedő sárkány megjelenítése, mint már említettem, igen naiv, provin-

ciális jellegű, szilvamag alakú testéhez vékony lábak, visszahajló farok, 

valamint különös, felfele ívelő hegyes csőrben (?) végződő, a törzshöz 

hosszú nyakkal csatlakozó fej kapcsolódik. A sárkányt a kazettát festő 

mester (a lovon ülő Szent György-alakhoz hasonlóan) profi lban jelenítet-

te meg, feje azonban visszafordul a szent alakjának irányába

Az ábrázolás hátterének jobb oldalán összekulcsolt kezű, térdelő (?) 

nőalak látható. Jelenlegi állapotában igen elmosódott, de az egyértelmű, 

hogy hosszú, földig érő ruhát visel és imádkozik. A legendában szereplő 

megmentett királylány (?) megjelenítése és a gogánváraljai mennyezet 

Sámson-ábrázolás párhuzamaiként felvonultatható metszetek térkitöltő megoldását, 

bár csupán nagyon távolról, és nem feltétlenül tudatosan.  
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harmadik sorának első kazettáján feltűnő Máté evangélista szimbólu-

maként értelmezett angyalalak között nagyvonalú hasonlóság fi gyelhető 

meg, bár a táblák erősen romlott állapota miatt közelebbről nem hatá-

rozható meg ez a hasonlóság (az biztos, hogy a két alak test- és fejtartása, 

valamint arányaik igen hasonlóak). A Szent György-ábrázolás hátterének 

bal oldalán felülnézetben ábrázolt épületrészlet látható. A dombtetőn 

megjelenő, nyeregtetős, emeletes, felső szintjén talán oszlopos loggiával 

ellátott (?) épület valószínűleg  utalás a lybiai Silena városára, amelyet 

Szent György megmentett a fenevadtól. Az épület alsó szintje világos (fe-

hér?) színű, míg az emelet sárgás megjelenítésű. A kettős színezés talán az 

eltérő anyag ábrázolására szolgál, ha igen, akkor a mester egy faemelettel 

megmagasított kőépületet festett meg a kazettán.

A gogánváraljai Szent György-jelenet kompozíciója álláspontom 

szerint egy Martin Schongauer által készített metszetre50 (31. kép) vagy 

ennek valamelyik másolatára vezethető vissza.51 Az 1469–1482 között 

készült fekvő téglalap alakú metszet alakjait felhasználva ugyanis egy 

ismeretlen német mester kb. 1475–1490 között alkotott egy kör alakú 

mezőbe komponált Schongauer metszet-replikát.52 (30. kép) Azt, hogy 

a két metszet (esetleg további ismeretlen lapok) közül pontosan melyik 

hathatott a gogánváraljai mennyezet mesterére, nem lehet megállapíta-

ni, de a metszetek és a festmény között fennálló különbségek ellenére 

is valószínűnek tűnik, hogy az Erdélyben működő mester ismerte a 

Schongauer által megrajzolt alaktípusokat. Erre utal pl. a ló és az alak 

testtartása, a sárkány elhelyezkedése, és hogy Szent György lándzsájával 

nyitott száján keresztül találja el a sárkányt, a nőalak helyzete és részben 

mozdulata, valamint egy sor egyéb jellegzetesség. A festmény leegysze-

rűsíti a metszeteken ábrázolt képelemeket, ugyanakkor az erélyi alkotás 

kompozíciója elég pontosan követi az ismeretlen mester munkáját, ezért 

kézenfekvőnek tűnik a következtetés, hogy a gogánváraljai mester eleve 

egy kör alakú metszet alapján dolgozott. A kazetta hátterében megjelenő 

épületrészlet egyik metszeten sem szerepel, félköríves stílusa ugyanakkor 

50 Lehrs 1925. 138. tábla, 373. kép.
51 Kb. 1470–1490 között Israhel van Meckenem is elkészítette a Schongauer-metszet 

másolatát, ő viszont egy az egyben idézte fel elődje kompozícióját. (Metropolitan 

Museum of Art, New York. Ltsz. 29.16.7a.) A két metszet között a megmunkálás stí-

lusán és minőségén kívül csupán annyi különbség van, hogy a Meckenem-metszet a 

Schongauer-lap tükörképe.
52 British Museum, London. Ltsz. E,1.83.
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nem gótikus épületre utal. Elhelyezésének célja a háttér bal oldalának 

kitöltése lehetett, ugyanakkor kompozíció-kiegyensúlyozó serepének 

csupán részben felel meg.

A fi gurális táblák minőségbeli eltérései. A mennyezet 

mestereiről

A mennyezeten megjelenő fi gurális ábrázolások, mint láttuk, mind 

korban, mind stílusukban igen változatos metszetpárhuzamokkal ren-

delkeznek. Ugyanakkor maguk az ábrázolások sem mutatnak egységes 

képet: az egyes táblák komponálása, az alakok megjelenítésmódja, az 

ábrázolás fi nomsága, részletessége, szemléletessége, vagyis minősége 

alapvetően tér el egymástól.

A fi gurális táblák minőségi alapon két nagy csoportba sorolhatók. Az 

első csoportba azok a – saját regionális viszonyaik között – kiválónak 

számító táblák tartoznak, amelyeket a valóság megfi gyelésének tapasz-

talataira alapozott elemző, részletező, természethű ábrázolás jellemez. 

Megjelenítésmódjuk lényege talán a János evangélista szimbólumát 

ábrázoló táblán keresztül illusztrálható legkönnyebben (III.6. tábla – 21. 

kép). A kazetta közepén elhelyezett, kör alakú mezőbe komponált madár-

alak kitárt szárnyaival, karmai között tartott írásszalagjával tökéletesen 

kitölti a komponáló rendelkezésére álló felületet. Az ábrázolás eddig a 

pontig viszonylag hűen követi az előképének tekinthető, ES mesternek 

tulajdonított, ugyancsak kör alakú mezőbe komponált sast ábrázoló, 

1466-ban készült metszetrészletet (27. kép).53 A kazettafestő mester et-

től kezdve viszont túllép az előkép (talán találóbb lenne párhuzamként 

hivatkozni rá) világán, és sajátosan részletező, a valóság megfi gyelése 

által észlelt jelenségek rögzítésére irányuló ábrázolásmódot alkalmaz. A 

madár karmainak és lábujjvégeinek ábrázolása, a tollak szemléletes, gaz-

dag, rajzolatukban anyagszerű (ugyanakkor – pontosan rajzosságuknak 

köszönhetően – összképükben mégis dekoratív jellegű) ábrázolásmódja, 

a csőr tapasztalati megfi gyelésre alapozott, kezdetleges perspektívát 

alkalmazó megjelenítése, mind olyan jellegzetességek, amelyek túlmu-

tatnak az előképhasználaton, és a festő személyes ábrázolásmódjának 

(stílusának) sajátosságai. Ugyanezek a jellegzetességek pl. a Lukács 

53 Höfler 2007. 149. kép.



evangélista bikáját ábrázoló táblán is megjelennek (VI.6. tábla – 22. kép), 

hogy csupán a legszemléletesebb példákat említsem. Ezen – hasonlóan a 

Márk oroszlánját ábrázoló táblához (VI.1. tábla – 20. kép) – a festő bátran 

felvállalt bonyolultabb kompozíciókat is, amelyeket ráadásul egészen jól 

(egyes részleteikben az előképeknél sokkal jobban) meg is oldott. Ahe-

lyett, hogy ES mester az állatalakokat egyszerűbben, profi lban ábrázoló, 

kör alakú mezőkben megjelenítő, 1466-os metszete alapján dolgozott 

volna (27. kép), a gogánváraljai mester ezeken a táblákon valószínűleg ES 

mester egy másik – álló téglalap alakú lapokat tartalmazó – sorozatát 

használta fel előképként.54 (25–26. kép) Ezeken a grafi kai lapokon a Márk 

és Lukács evangélista oldalán feltűnő állatalakok erőteljes perspektí-

vában vannak ábrázolva, amelyet a gogánváraljai mester jóformán szó 

szerint át is vesz, ugyanakkor a kör alakú mezőkbe már ő komponálja 

bele – egyébként kiválóan – az erőteljesen rövidülő állatalakokat. Csak 

itt mutatkozik meg a kazettafestő mester magas fokú képalkotó (kom-

ponáló-) készsége: amint arról már szó volt, az oroszlán- és a bikaalakot 

úgy jeleníti meg, hogy a nézőnek az legyen az érzése, hogy a fi gurák feléje 

haladva kilépnek a képtérből. Ezt az illúziókeltő hatást azáltal éri el, hogy 

az állatok egyik szárnyát teljesen a kör alakú mező keretén belül tartja, 

míg másik szárnyuk végét kilógatja a mezőből, a szárnyvégek pedig ily 

módon kitakarják a keret egy részét. Ebből a – mester saját invenciójának 

tekinthető – megoldásból adódik a képtáblák mozgalmassága, magas 

fokú szuggesztivitása.

A festői eljárás jellegzetessége tehát abban ragadható meg, hogy a 

gogánváraljai fi gurális táblák első csoportját megalkotó mester tuda-

tosan kiválasztott előképek alapján, de azokat továbbfejlesztve, saját 

ábrázolásmódjához igazítva dolgozott, nem kötötték, inkább inspirálták 

az előképek tanulságai. Vagyis esetében fokozottan is igaz a kijelentés: 

a középkori műhelygyakorlatban a metszetelőképek ihletforrások, nem 

sablonok.

A már említett evangélista-szimbólumokat ábrázoló táblákon kívül 

(III.6., VI.1. és VI.6. – 20–22. kép) a jó minőségű kazetták csoportjába 

sorolhatóak az ószövetségi jeleneteket ábrázoló kazetták (I.5., III.2. és 

III.4. – 9., 32. és 35. kép), valamint az Máté-szimbólumként megjelenő 

angyalalak (III.1. – 19. kép).

54 Höfler 2007. 89–90. kép.
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Az elmondottak alapján kijelenthetjük, hogy a gogánváraljai fi gurális 

kazetták első csoportját létrehozó festő művészete nem csupán az adott 

kulturális, társadalmi és művészeti közeg viszonyai között tekinthető 

kiemelkedőnek. Annak ellenére – vagy épp azzal együtt –, hogy stílusa 

(talán képzettségének hiányosságai miatt) nem nélkülözi a provincializ-

mus egyes vonásait, előadásmódja átgondolt, szemléletes, és nem függet-

len a kor legmodernebb tendenciáinak hatásától. Az ábrázolások alapján 

kétségtelen, hogy a mester képzettsége hagy némi kívánnivalót maga 

után, mesterségbeli tudásának hiányosságait ugyanakkor megfi gyelése-

ivel és találékonyságával ellensúlyozza, ami igen fi gyelemreméltóvá teszi 

művészetét. Annál inkább, mivel a kazetták zömükben sajnos meglehe-

tősen rossz állapotban és erőteljesen restaurálva maradtak fenn, vagyis 

az eredeti, a jelenleginél bizonyára nagyságrendileg jobb állapotukat nem 

ismerjük.55

A gogánváraljai kazetták második csoportjába azok a táblák tartoz-

nak, amelyek minőségüket tekintve nem rendelkeznek a fent leírtaknak 

megfelelő erényekkel.56 E csoport kazettái esetében az előképhasználat is 

más jellegű, festőjük esetlenebbül ülteti át a metszetek alakjait és jelene-

teit a festményekbe. Ugyanakkor ezt a módszert sem jellemzi az előképek 

szolgai módon való követése, csakhogy míg az előző csoportba tartozó 

55 A festői minőséget a táblákon nem csupán a festésmód garantálja – az sajnos, 

mivel a kazetták igen sérültek, csupán részleteiben tanulmányozható –, hanem az a 

természeti megfi gyelésekre alapozott, rajzos, részleteiben realisztikus, összképében 

viszont enyhén dekoratív jellegű előadásmód, amelyen a restaurátori beavatkozások 

és kiegészítések jelentősebben csupán akkor változtathattak volna, ha a szakemberek 

átrajzolják a kazetták vonalvezetését (ez pedig nyilván nem történt meg még akkor 

sem, ha esetleg megerősítették ezeket a vonalakat).

Hogy a kazetták jelenlegi kifestése mennyire tekinthető eredetinek, és mennyire 

utólagos restaurátori kiegészítésnek, azt a mennyezet múzeumi elhelyezése miatt 

(magasan van felállítva és nincs megvilágítva) nagyon nehéz megállapítani. Ezért 

dolgozatomban nem is vállalkozom ennek elemzésére.
56 A második csoportba tartozó táblák a következők: I.1., I.3., I.4., I.6. és V.5. tábla (3., 

14., 6., 7. és 29. kép). Valószínűnek tartom, hogy a mennyezeten ábrázolt címertáblák 

is a második csoportba tartoznak. A címerelemek egyszerű, több esetben vázlatos áb-

rázolásmódja legalábbis erre enged következtetni (nem jellemző rájuk az első csoport 

kazettáinak elemző, természethű megfogalmazásmódja: a bethleni Bethlen-címer kí-

gyójának ábrázolása – II.2. tábla (69. kép) – pl. annak ellenére, hogy a körülményekhez 

képest részletesen jeleníti meg az állatot, úgy néz ki, mintha festője még sosem látott 

volna kígyót, de ugyanez elmondható a többi címer – II.5., III.3., III.5., VI.3., valamint 

az eltűnt VII.3. tábla – elemeiről is – 70., 72. és 59. kép). 
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darabok esetében az volt az általános tapasztalat, hogy a festői gyakorlat 

során párhuzamként használt ábrázolások eredeti állapotához képest 

gyarapodás fi gyelhető meg a képtáblákon, addig a második csoport ka-

zettái igen szűkszavúak, a metszeteknek csupán a leglényegesebb elemeit 

veszik át, erőteljesen egyszerűsítenek, sőt olykor félre is értenek egy-egy 

képelemet. E csoport ábrázolásai sokkal provinciálisabbak az előzőeknél, 

megoldásaik jóval kevésbé szemléletesek – annak ellenére, hogy technikai 

szempontból alapvetően ugyanazokkal az eszközökkel és módszerekkel 

dolgoznak –, hiányzik belőlük az a fajta virtuozitás, ami az előző csoport 

képtábláinak lényegét jelentette (érdemes összehasonlítani olyan részle-

tek, mint pl. a drapériák vagy a két csoport szárnyábrázolásai).57

Az eddig elmondottak alapján úgy gondolom, a mennyezeten legalább 

két mester keze nyoma ismerhető fel, ugyanis a leírt különbségek sokkal 

messzebbre vezetnek, mint egy-egy alak vagy jelenet ábrázolásának ak-

tuális körülményei (pl. a rendelkezésre álló előképek, az alkotó jobb vagy 

rosszabb pillanatai), olyan stílusjellegzetességek, amelyek eltérő tanultsá-

gú és karakterű alkotókra utalnak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint-

hogy a csoportokon belül is megfi gyelhető minimális minőségbeli inga-

dozás: a Mátét megjelenítő angyalalak (19. kép) ábrázolásának minősége 

pl. elmarad a csoport többi tagjának minőségétől.58 Annak elemzése, 

hogy a két kimutatható alkotó milyen viszonyban volt egymással (pl. 

mester – inas, festő – díszítőfestő/asztalos), mind terjedelmében, mind 

témájában túlmutat a jelen tanulmány keretein, ugyanakkor a jövőben 

mindenképpen érdemes lenne komolyabban és a többi korabeli példát is 

számba véve, valamint az adott időszak és közeg műhely- és képalkotási 

gyakorlatát is bemutatva tanulmányozni.

A formák eltérései a növénydíszes táblákon

A gogánváraljai mennyezeten megjelenő növénydíszek konkrét elő-

képeit még az alakos ábrázolásokénál is nehezebb meghatározni, az 

esetek túlnyomó többségében nem is érdemes konkrét előképekről be-

szélni, inkább a képelemek hasonlóságáról, valamint formai és stílusbeli 

57 Bővebben lásd: Angyali üdvözlet alfejezet.
58 Ennek okait ugyanakkor véleményem szerint nem érdemes külön tárgyalni, ugyanis 

e boncolgatás nem vezetne eredményre, minthogy a minimális különbség bizonyára 

az alkotó aktuális viszonyulásainak következménye.
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párhuzamokról. A táblákon megjelenő növényornamentikát alapvetően 

késő gótikus lombdísz alkotja, annak is egy zömében nagyobb és húsosabb 

levelekből álló, szeszélyesen kanyargó-indázó, a képmezőket majdnem 

teljes felületükön kitöltő, nagyon dús változata.59 A kazettákon fel-feltűn-

nek reneszánsz formák,60 amelyek ugyanakkor szervesen illeszkednek 

az ízig-vérig késő gótikus megfogalmazású növényi szövedékbe (ez nem 

azonos a gótika korábbi periódusainak növényi díszítményeire jellemző 

rendszerezettebb, a késő gótikushoz képest visszafogottabb előadásmód-

jával). A lombornamentikán belül nem csak a reneszánszhoz köthető 

konkrét motívumok jelennek meg, hanem különböző nézetekben meg-

jelenített virágábrázolások is, nagyon változatos formákban (pl. j. IV.1. 

és j. IV.5 tábla – 64. és 53. kép). Ezeknek részben metszett párhuzamaik 

is ismertek.

Az ornamentális kazetták stílusa és minősége nem tekinthető egészen 

homogénnek, bár az összesre jellemző a dinamikus vonalvezetés, az ap-

rólékos kidolgozottság (a táblák festékrétegeinek kopottsága és rossz álla-

pota miatt sajnos e sajátosságuk csupán nyomokban tanulmányozható), 

valamint a formák dús hatású kialakítása. Ugyanakkor van néhány ka-

zetta, amelynek formai jellegzetességei némiképp túlmutatnak az eddig 

leírtakon, kialakításuk kevéssé eltér a többi kazettáétól (a fennmaradó 

kazetták közül vannak olyanok, amelyek hordozzák e kis csoport néhány 

sajátosságát, ugyanakkor ezek a táblák – összesen hat darab61 – egyértel-

műen elkülönülnek a többitől). Ezeken a mezőkön is megtalálható az a – 

mind levél-, mind pedig ágkialakításában – nagyon dús, húsos levelekből 

kialakított, életteli, már-már kicsattanó lombozat, amely oly jellemző a 

táblák összességére (beleértve a címeres és fi gurális táblák növénydíszes 

részleteit is), ugyanakkor e lombozattípust a táblák mestere nem csak 

különböző méretekben és nézetekben ábrázolt virágábrázolásokkal (és 

olykor egyéb növények, pl. a j. V.6. táblán szőlőfürtök ábrázolásaival – 

61. kép) kombinálta (hasonlóak megtalálhatók a többi táblán is, csupán 

59 Ún. Astwerkek (csonkolt ágak) alig jelennek meg a gogánváraljai táblákon, 

még a szeszélyesen kanyargó, a leveleket összekötő indaszerű levelek is telt, húsos 

megfogalmazásúak. (pl. j. I.2., j. II.1. és j. VI.5. tábla – 42., 49. és 47. kép) A Laubwerkek 

(levéldíszek) pedig olyan hatást keltenek, mintha minden részletük tele lenne élettel.
60 Reneszánsz motívumok jelennek meg pl. rozettás vagy fi gurális/címeres-keretes 

kazetták sarkaiban. Ilyeneket láthatunk pl. az I.1., a II.2., a j. IV.4. valamint a j. VI.4. 

táblán. (3., 69. és 43. kép)
61 j. IV.1., j. IV.3., j. V.4., j. V.6., j. VII.1., valamint j. VII.6. tábla (64.,  58., 60–63. kép)
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kisebb mennyiségben), hanem egy meglehetősen realisztikusan megjele-

nített, vékony növényszárakból álló indázattal is. E három elem együttes 

és hangsúlyos jelenléte biztosítja a hat tábla ábrázolásainak egyediségét.

Kézenfekvő lenne azt feltételezni, hogy e realisztikusabb ábrázo-

lásmódú táblák a fi gurális ábrázolások első, jobb minőségű csoportját 

megalkotó mesterhez köthetőek, míg a többi ornamentális kazetta 

mintázata a második fi guracsoporthoz. Ugyanakkor a helyzet ennél 

némileg bonyolultabb képet mutat: a fi gurális és címerdíszes kazetták 

belső, kör alakú keretein kívül eső felületeket, valamint a keretek egy 

részét is kitöltő növénydíszek az ószövetségi jeleneteket körülölelő lomb-

ornamentikával együtt nagyjából azonosak a nagyobbik ornamentális 

kazettacsoporton feltűnő díszítmények megjelenítésmódjával. Amennyi-

ben feltételezzük, hogy az egyes kazetták ornamentális részleteit ugyanaz 

a mester festette, aki a fi gurákat is kialakította – ebben pedig nincs okunk 

kételkedni – világos, hogy a mennyezet díszítményeiben kimutatható 

mindkét mesterkéz tökéletesen és nagyjából egységes stílusban reprodu-

kálta a gogánváraljai kazetták nagy felületein megjelenő húsos levelekből 

kialakított lombornamentikát. Ez alapján az is nyilvánvaló, hogy ameny-

nyiben fenn is áll mesterkülönbség a két ornamentális kazettacsoport 

között, annak kimutatására más módszerekre van szükség.

Érdemes tehát meghatározni, hogy pontosan miben is különbözik 

az említett hat kazetta a többi lombornamentikás mezőtől. A kisebb 

növénydíszes táblacsoport darabjainak fő sajátossága – amint arról már 

szó volt –, hogy együttesen, de a többi kazetta díszítményeihez képest 

eltérő mennyiségi arányokban jelenítik meg azt a három növénytípust, 

amely egyébként jóformán valamennyi kazettán feltűnik. Vagyis e táblák 

kompozícióiban nem annyira a telt levelekből kialakított késő gótikus 

lombornamentika a leghangsúlyosabb elem, sokkal inkább az egyes 

virágokat (és egyéb növényeket, pl. a j. V.6. táblán szőlőfürtöket – 61. kép) 

és leveleket összefogó, lágyan ívelő, realisztikusan ábrázolt, több esetben 

Astwerk-szerű (pl. a j. IV.1. és a j. IV.3. tábla egyes részletein – 64., 58. kép) 

indadísz. E kiváló minőségben kivitelezett, kompozícióikban nagyon 

változatos képet mutató táblák felfogása és ábrázolásmódja leginkább a fi -

gurális táblák első csoportjával hozható összefüggésbe. A jobbik fi gurális 

kazettacsoport, valamint a kisebb növénydíszes táblacsoport darabjainak 

jellegzetessége, hogy alkotójuk realisztikus ábrázolásmódra törekszik, 

és egyértelműen saját természet-megfi gyelésein alapuló tapasztalat is 
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felhasználja a növényi elemek megjelenítése közben, ráadásul az a mód is 

hasonló, ahogyan a természetet elemző megfi gyeléseit átvezeti ábrázolás-

módjába (a végeredmény mindkét esetben dekoratív lesz annak ellenére, 

hogy a részletek rajzolata nagyon is realisztikus, sőt anyagszerű). Ezen 

párhuzamok alapján tehát valószínűnek tűnik, hogy az ornamentális 

kazetták ezen kis csoportját ugyanaz a kéz hozta létre, amely a minőségi-

leg jobbnak tűnő fi gurális táblacsoportot is megalkotta. Az is valószínű, 

hogy ugyanez a kéz valamilyen mértékben részt vett a többi növénydíszes 

tábla kialakításában is. Néhány esetben konkrétan kimutathatónak tű-

nik hatása (pl. a j. IV.5. táblán, esetleg a j. VIII.2. táblán – 53., 43. kép), 

ugyanakkor a részletesebben még nem tárgyalt, vagyis a nagyobbik  

táblacsoport darabjainak esetében meglehetősen esetleges eredménnyel 

zárulnak a kezek elkülönítésére irányuló törekvések, ezért erre nem is 

vállalkozom. Elegendőnek tűnik azt rögzíteni, hogy e második, nagyobb 

ornamentális táblacsoport előállításában valószínűleg a fi gurális csopor-

tok alapján kimutatható mindkét kéz részt vett, és bár néhány konkrét 

esetben valószínűnek tűnik az egyik vagy másik mesterkéz jelenléte, a 

csoport tudományosan megalapozott tényleges felosztása alkotók szerint 

nem csak értelmetlen, hanem lehetetlen is.62

 A növénydíszes táblák metszetelőképei

A táblákon megjelenített növénydíszek konkrét előképeit csupán ritkán 

lehet meghatározni, ugyanakkor a formailag dús, húsos megjelenítésű 

levéldíszekből álló lombornamentika stílusának eredete talán némiképp 

62 Habár a rendelkezésre álló források alapján a mesterkezek lehetséges elkülönítésétől 

akár el is tekinthettem volna, meglátásom szerint a mennyezet kazettáinak minősége 

és mennyisége lehetővé teszi az ilyen irányú vizsgálódást, amely ráadásul nagyon 

is lényeges szereppel bírhat egy későbbi kutatás során, amelynek célja egyrészt a 

mennyezetet létrehozó műhely/mester közelebbi meghatározása lenne, másrészt az 

emlék művészettörténeti jelentőségének körüljárása, akár a korabeli műhelygyakorlat 

szempontjából. A gogánváraljai mennyezet ilyen irányú kutatása segíthet pontosab-

ban meghatározni a legkorábbi (XVI. század első felében készült) erdélyi kazettás 

mennyezetek és rokonemlékeik megalkotásában szerepet játszó mesterek eltérő 

mértékű és típusú beágyazottságát a korabeli műhelygyakorlat keretei közé. A jelen 

tanulmányban megfogalmazott eredmények ily módon tehát többet jelentenek öncélú 

alaktani vizsgálódásnál, minthogy alapot szolgáltatnak egy későbbi, e helyen – többek 

között terjedelmi okokból – a maga teljességében fel nem rajzolható kutatásnak.
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megvilágítható néhány metszetpárhuzam felvillantása által. A számba 

vett metszetek közül Israhel van Meckenem egyik 1457–1470 között 

készült, a londoni Victoria and Albert Museumban őrzött húsos, vissza-

kunkorodó végű leveleket megjelenítő metszete jelenti a Gogánváralján 

ábrázolt levéldíszek legközelebbi párhuzamai.63 (44. kép) (Pl. j. I.2., j. 

VI.5. tábla – 42., 47. kép.) A kazettákon megjelenő ágszerű levelek meg-

formálását illetően leginkább Martin Schongauer egyik metszetét érde-

mes példaként felidézni.64 (46. kép) Hasonló ábrázolásmódot követ, bár 

kissé eltérő sajátosságokkal rendelkezik, ES mester egyik ornamentális 

lapja is.65 (45. kép) A gogánváraljai mennyezet egységes lombstílusa tehát 

többé-kevésbé párhuzamba állítható néhány metszetelőképpel. A felso-

rolt grafi kák közül viszont egyik sem jelenti a gogánváraljai lomborna-

mentika közvetlen előképét, inkább ihletforrásként hathattak a táblákat 

előállító mester(ek)re (vagy műhelyre).66

63 Victoria and Albert Museum, London. Ltsz. ismeretlen.
64 Lehrs 1925. 144. tábla, 389. kép; Minott 1971. 128., 107. kép; Kemperdick 2004. 

156., 107. kép; Heinrichs 2007. 396., 224. kép.
65 Lehrs 1910. 62. tábla, 159. kép; Höfler 2007. 314. kép.
66 A gogánváraljaihoz nagyon hasonló lombornamentika jelenik meg néhány erdélyi 

szárnyasoltáron is, pontosabban az oltártáblák festett hátoldalain. Az egyik oltár, 

amely párhuzamba állítható a gogánváraljai táblákkal a kb. 1490–1500 körül készült 

ún. nagyekemezei (Târnava, Románia) Szűz Mária-oltár, amely jelenleg a nagyszebeni 

Brukenthal Múzeumban található. (Muzeul Național Brukenthal, Nagyszeben. Ltsz. 

1517–1521. 1601.) (38. kép) Az oltár táblái restaurálatlanok, felületük eléggé sérült 

és szennyezett, néhány részleten mégis kivehető eredeti színezésük és festésmódjuk 

(Sarkadi 2012. 210., II.135. kép – 40. kép), amely rendkívüli módon hasonlít a 

gogánváraljai lombábrázolásokéhoz.

Egy másik erdélyi, a nagyekemezei oltárral azonos műhelyből származó (Sarkadi 

2012. 73–81.) oltár hátoldalán is találkozhatunk növénydíszes festéssel. Ez a – tanul-

mányom elején már említett – medgyesi főoltár, amely egyike Erdély legjelentősebb 

szárnyasoltárainak, ráadásul ma is eredeti helyén áll. Az 1480–1490 között készült, 

Szent Margitnak szentelt oltár retábulumának festett hátoldala (41. kép) meglehetősen 

jó, bár nem kifogástalan állapotban maradt fenn, így rajta keresztül tanulmányoz-

hatjuk a medgyesi oltár műhelyében alkalmazott lombozatábrázolást. E helyen nem 

vállalkozhatom részletesebb összehasonlításra, ugyanakkor az oltárokon megjelenő 

festett lombornamentika szoros rokonságban áll a gogánváraljai mennyezet levéldí-

szeivel, olyannyira, hogy a viszonylag nagy időbeli különbségek ellenére sem zárható 

ki valamiféle nagyon tág értelemben vett műhelyösszefüggés. (Az oltárok a XV. század 

utolsó két évtizedében készülhettek, míg a mennyezet 1516–1519 között, vagyis nagy-

jából negyedszázados időbeli eltéréssel hozták őket létre.) A két emlékcsoport szoro-

sabb összefüggését az oltártáblák festményei sem zárják ki: a retábulumok főoldalain 
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Formaátvétel szempontjából kézzelfoghatóbb előképei inkább a 

mennyezeten megjelenő virágábrázolásoknak vannak. A j. VIII.2. tábla 

(50. kép) sajátos levélformái pl. leginkább ES mester (51. kép),67 esetleg 

Martin Schongauer68 ornamentális lapjait idézik fel (52. kép); míg az 

egyik Israhel van Meckenem-metszeten megjelenő (48. kép),69 csavarodó 

bibéjű virágtípus változatai a j. I.2., az I.5., a j. II.1., valamint a j. VI.5. 

táblákon láthatók. (42., 9., 49. és 47. kép) E metszet többszörösen össze-

tett, bonyolult formájú virágábrázolásait idézi fel (nagyon messziről) a 

Nimród vadászatát ábrázoló tábla (I.5. tábla – 9. kép) jobb felső sarká-

ban megjelenített virágdísze is. De a j. IV.5. táblán (53. kép) megjelenő 

pitypangszerű (gyermekláncfű) növények párhuzamai is megjelennek 

egy XV. századi második felében készült metszeten, ES mester egyik 

ornamentális lapján.70 (54. kép) ES mesternek tulajdonítható az a metszet 

is, amely indákról lógó gránátalmákból falatozó madarakat ábrázol.71 

Hasonló, gránátalmaszerű ábrázolások72 a gogánváraljai mennyezet táb-

láin is feltűnnek, pl. a j. II.1., a II.5., a j. IV.3., valamint a j. VI.5. táblákon. 

(49., 70., 58. és 47. kép)

A növénydíszes kazetták kisebb, indadíszes csoportját alkotó táblák 

kompozíciós párhuzamai is leginkább Martin Schongauer73 (56. kép) 

és Israhel van Meckenem metszeteihez köthetők.74 (57. kép) A grafi kai 

lapokon megjelenített, indák körül csavarodó levelek, valamint a közöt-

megjelenő ábrázolások megformálása (38–39. kép) – pl. a szögletesebb, lineárisabb 

textilstílus; a csúcsfényekkel dolgozó haj- és szakállábrázolás – a legjobban sikerült 

gogánváraljai táblákat idézik fel (a medgyesi alak-ábrázolások jó párhuzamát jelenti 

pl. a III.4. táblán látható Sámson-alak – 35. kép).

Az oltárok és a mennyezet kapcsolatának közelebbi meghatározására e helyen nem 

vállalkozhatom, mert a kérdés több olyan, a korabeli műhelygyakorlat jellegzetessége-

it érintő problémákat vet fel, amelyek nagyon messzire vezetnének a dolgozatomban 

tárgyalt alapproblémától.
67 Lehrs 1910. 82. tábla, 214. kép; Höfler 2007. 309. kép.
68 Lehrs 1925. 144. tábla, 391. kép; Minott 1971. 131., 114. kép; Kemperdick 159., 

113. kép.
69 Albertina – Altbestand, Bécs. Ltsz. DG1926/1282.
70 Lehrs 1910. 82. tábla, 214. kép; Höfler 2007. 309. kép.
71 Albertina – Hofb ibliothek, Bécs. DG1926/1331.
72 A gránátalmaszerű növények lehetnek virágábrázolások is.
73 Lehrs 1925. 145. tábla, 392. kép; Minott 1971. 128., 108. kép; Heinrichs 2004. 

395., 222. kép; Kemperdick 2007. 157., 109. kép.
74 Lehrs 1934. 262. tábla, 629. kép.
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tük ábrázolt virágmotívumok nagyon hasonlítanak pl. a j. IV.3. tábla 

megoldásaira. (58. kép) Ugyanakkor összehasonlításuk nyomán az is 

egyértelműnek tűnik, hogy a j. IV.1. tábla (64. kép) megalkotásakor a 

kazetta mestere a virágdíszek zömét ES mester egyik virágábrázolásokat 

felvonultató lapjáról kölcsönözte.75 (65. kép) A metszeten szereplő összes 

nagyobb virág megjelenik a festett táblán, azonban ebben az esetben sem 

szó szerinti, minden részletre kiterjedő átvételben: a festett virágok csu-

pán főbb vonalaikban, de egyértelműen azonosíthatóan követik az elő-

képeket (ebben az esetben valódi előképről beszélhetünk). Ezen a táblán 

egy másik, Israhel van Meckenem munkájának tekintett – és feltehetően 

ES mester metszetéről másolt – grafi kai lap hatása is kimutatható (pl. a 

kazetta középső részén ábrázolt tulipánszerű virág esetében).76 (66. kép)

Címerpajzsok és kör alakú keretek

Már a bevezetőben szó volt arról, hogy az alakos ábrázolások túlnyomó 

többsége (tizenkettőből kilenc) a képtáblákat kitöltő, kör alakú keretben 

jelenik meg. Az ismert metszetelőképek mindegyikéről, még ha kör alakú 

kompozíciókról is van szó, hiányzik ez az elem. A mennyezet festői for-

májukban és stílusukban is változatos keretezésekkel övezték a fi gurális 

ábrázolásokat, valamint a címerpajzsokat magukba foglaló kör alakú 

mezőket. Néhány ornamentális táblán is találkozhatunk keretezéssel (j. 

IV.2., j. IV.4., j. VI.4. és j. VIII.1. tábla – 43. kép). Ezekben az esetekben a 

képmezőt egy-egy levéldíszekből felépített rozetta tölti ki, de olyan táblák 

is vannak, amelyeken a keret és a belső rozetta nem válik ketté. Ezeken a 

táblákon egyetlen nagyméretű rozetta látható (pl. j. V.2., V.5., j. VI.3., j. 

VIII.2., valamint j. VIII.6.  tábla – 50. kép).

A keretek formájáról annyit érdemes megjegyezni, hogy nem azonos 

szélességűek: a címereket és rozettákat magukba foglaló keretek a leg-

szélesebbek, de van néhány különösen vékony keret is (pl. az Angyali 

üdvözlet – I.1. tábla; Szent Máté angyala – III.1. tábla; Szent Márk orosz-

lánja – VI.1. tábla; Szent Lukács bikája – VI.6. tábla; valamin a Szent 

György-jelenet körül – V.5. tábla). (3., 19–20., 22. és 29. kép) A fi gurális 

75 Lehrs 1910. 82. tábla, 213. kép; Höfler 2007. 240. kép.
76 Albertina – Altbestand, Bécs. Ltsz. DG/1926/1281.



az ábrázolás praktikái 43

ábrázolások közül vastagabb a kerete pl. az I.4. táblának (valószínűleg 

Szent Mihály-ábrázolás – 6. kép).

A legtöbb keretezés a már számos alkalommal leírt lombornamentiká-

ból épül fel, kivételt képez ez alól pl. a Szent Miklós püspök alakját körül-

ölelő keret (I.6. tábla – 7. kép), amelynek közepén egy vékony, indaszerű 

levelekkel körbetekert Astwerk fut körbe, valamint a Szent Lukács bikáját 

övező szalag, a rajta átlósan elhelyezett gótikus levélsorral. (VI.6. tábla 

– 22. kép) A Szent György küzdelmét megjelenítő tábla keretezése sem 

levéldíszekből épül fel: a szent alakja körül egy inda fut körbe (egykor 

talán Astwerk lehetett?, mára azonban erősen megkopott), amely körül 

szalag tekeredik. Az utóbbi három esetben a keretek elemei a gótikus 

stílus egy korábbi periódusát idézik fel. Ugyanakkor a mennyezeten 

találkozhatunk néhány olyan keretezéssel is, amely reneszánsz formákat 

alkalmaz: Máté angyalalakját körbefutó babérfüzéres szalag övezi (III.1. 

tábla – 19. kép), míg Márk oroszlánjának keretezése kockasorból áll. 

(VI.1. tábla – 20. kép)

A keretezések közvetlen előképe nem ismert, ugyanakkor egy ES mes-

ter-nyomat után 1475–1480 körül készült Israhel van Meckenem-metszet 

jó párhuzamot szolgáltat a keskenyebb és közép-vastag kereketekhez.77 

(67. kép) A vastagabb keretek párhuzamai is Meckenem – és rajta ke-

resztül ES mester – grafi káihoz vezetnek, ugyanis a szerelem kertjét 

megjelenítő Meckenem-metszet kútház mellett ülő szerelmespárjának 

tondóját ugyancsak kör alakú, gótikus lombornamentikából, valamint 

virágdíszekből összeállított vastag keret övezi.78 (68. kép)

A mennyezeten eredetileg hat, széles keretbe foglalt, viszonylag kismé-

retű címerpajzs jelent meg, ezek közül az egyik mára elveszett, ugyan-

akkor formáját és ábrázolását ismerjük, ugyanis Csoma József 1913-ban 

publikált egy rajzot a mennyezet címereiről,79 amelyen a többi között a 

hatodik címerpajzs is megjelenik. (59. kép) A hat jelvény közül ötöt (II.2., 

II.5., III.3., VI.3. és VII.3. tábla – 69–70. kép) tárcsapajzsban ábrázoltak, 

a hatodikat (III.5. tábla – 72. kép) pedig lófejpajzsban. A tárcsapajzs az 

adott kor – XVI. század második évtizede – címerhasználatában nem 

számított a legmodernebb megoldásnak, ugyanakkor egyértelműen 

jóval korszerűbb volt az archaikus formájú lófejpajzsnál. A tárcsapajzs 

77 British Museum, London. Ltsz. 1842,0806.40.
78 British Museum, London. Ltsz. 1868,0822.163.
79 Csoma 1913. 45.
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analógiáit számos metszetábrázoláson megtalálhatjuk, e helyen – a 

Fájdalmas Krisztus-ábrázolás előképeként már felidézett Meckenem-

metszeten (16. kép) kívül – csupán egyre, Dürer 1503-as metszetére hív-

nám fel a fi gyelmet.80 (71. kép) Ezen a Halál címerét ábrázoló, ikonográfi -

ai szempontból is fi gyelemre méltó alkotáson a frontálisan megjelenített 

koponyát ábrázoló pajzs formájához illő csőrsisak is tartozik, valamint 

takarók (foszlányok) és szárnypárt formáló sisakdísz.

Következtetés

A hosszú metszetelőkép-elemzéseknek csak akkor van értelme, ha ön-

magukon túlmutató eredményre vezetnek. A gogánváraljai mennyezeten 

megjelenő ábrázolások előképeinek és párhuzamainak részletes felderíté-

se hozzásegíthet az emléket létrehozó mesterek azonosításához. Jelen ta-

nulmányomban csupán a metszetelőképek számbavételére vállalkozhat-

tam, kiegészítve a mennyezet kazettáinak minőségi, illetve felfogásbeli 

különbségek alapján való két csoportra bontásával (mint láthattuk, ebben 

az esetben a már említett jellemvonásokkal szorosan összefügg az elő-

képhasználat is), és ezáltal – legalább – két mesterkéz elkülönítésével. Ah-

hoz, hogy vizsgálódásainkban e ponton túllépve, számba véve a korabeli 

regionális analógiákat, tudományosan megalapozott következtetésekre 

juthassunk, viszonylag nagy és semmiképpen sem koherens forrásanyag 

számbavételére lenne szükség, amely messze túlmutatna e publikáció 

keretein. Ezért dolgozatomban csupán jelzésszerűen említettem a meny-

nyezet mestereire rákérdező, valamint az emlék korabeli párhuzamaival 

is foglalkozó problémákat, abban bízva, hogy a jelen tanulmány a további 

kutatás számára szilárd alapot biztosít.

80 Museum of Fine Arts, Boston. Ltsz. 23.976.
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www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1365779&partId=1&people=31528&

from=ad&fromDate=1450&to=ad&toDate=1520&page=1, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

24. kép: ES mester: János evangélista. Evangélista-sorozat. 1450–1467 k. 

British Museum, London. Ltsz. 1845,0809.64. A kép forrása: http://

www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1365780&partId=1&people=31528&

from=ad&fromDate=1450&to=ad&toDate=1520&page=1, utolsó 

elérés: 2016. március 12.
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25. kép: ES mester: Márk evangélista. Evangélista-sorozat. 1450–1467 k. 

British Museum, London. Ltsz. 1845,0809.63. A kép forrása: http://

www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1365781&partId=1&people=82961&

page=1, utolsó elérés: 2016. március 12.

26. kép: ES mester: Lukács evangélista. Evangélista-sorozat. 1450–1467 

k. British Museum, London. Ltsz. 1845,0809.62. A kép forrása: 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/

collection_object_details.aspx?objectId=1365782&partId=1&peo

ple=78847&from=ad&fromDate=1450&to=ad&toDate=1520&pa

ge=1, utolsó elérés: 2016. március 12.

27. kép: ES mester: Keresztelő Szent János az egyházatyák és az evangé-

listák körében. Paténamodell. 1466 k. A kép forrása: Höfler 2007. 

149. kép.

28. kép: Israhel van Meckenem: Keresztelő Szent János az egyházatyák 

és az evangélisták körében. 1480 k. British Museum, London. Ltsz. 

E,1.13. A kép forrása: http://www.britishmuseum.org/research/

collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=140

2266&partId=1&searchText=meckenem&page=5, utolsó elérés: 

2016. március 12.

29. kép: A gogánváraljai mennyezet V.5. táblája: Szent György küzdelme 

a sárkánnyal. 1516–1519. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 

55.966. A kép forrása: http://nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

30. kép: Ismeretlen mester Martin Schongauer után: Szent György és a 

sárkány. 1475–1490 k. British Museum, London. Ltsz. E,1.83. A 

kép forrása: http://www.britishmuseum.org/research/collection_

online/collection_object_details.aspx?objectId=1450544&partId=

1&people=78914&from=ad&fromDate=1420&to=ad&toDate=15

20&page=1, utolsó elérés: 2016. március 12.

31. kép: Martin Schongauer: Szent György és a sárkány. 1469–1482 k. 

Metropolitan Museum of Art, New York. Ltsz. 19.7.2. A kép for-

rása: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/367016, 

utolsó elérés: 2016. március 12.

32. kép: A gogánváraljai mennyezet III.2. táblája: Dávid legyőzi Góliátot. 

1516–1519. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép
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 forrása: http://nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. 

március 12. 

33. kép: Jan van Eyck: Angyali üdvözlet. 1434–1436 k. National Gallery of 

Art – Andrew W. Mellon Collection, Washington. Ltsz. 1937.1.39. 

A kép forrása: https://images.nga.gov/en/search/do_quick_search.

html?q=%221937.1.39%22, utolsó elérés: 2016. március 12.

34. kép: Jan van Eyck: Angyali üdvözlet. Részlet (bal alsó sarok). 1434–

1436 k. National Gallery of Art – Andrew W. Mellon Collection, 

Washington. Ltsz. 1937.1.39. A kép forrása: https://images.nga.

gov/en/search/do_quick_search.html?q=%221937.1.39%22, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

35. kép: A gogánváraljai mennyezet III.4. táblája: Sámson küzdelme az 

oroszlánnal. 1516–1519. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 

55.966. A kép forrása: http://nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

36. kép: ES mester: Sámson küzdelme az oroszlánnal. 1450–1467 k. A 

kép forrása: Lehrs 1910. 76. tábla, 193. kép. (http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/lehrs1910bd2tafeln/0043?sid=4f109206e1d2b

962b412f68c0fe6634d, utolsó elérés: 2016. március 12.)

37. kép: FVB mester: Sámson küzdelme az oroszlánnal. 1475–1500 

k. British Museum, London. Ltsz. E,1.96. A kép forrása: http://

www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1403644&partId=1&people=27169&

from=ad&fromDate=1420&to=ad&toDate=1520&page=1, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

38. kép: A medgyesi főoltár műhelye: Orgonán játszó angyalalak, a kis-

zsolnai oltár bal oldali fi x tábláján. 1490–1500 k. Muzeul Național 

Brukenthal, Nagyszeben. Ltsz. 1517–1521. 1601. A kép forrása: 

Sarkadi 2012. 210., II.134. kép.

39. kép: A medgyesi főoltár műhelye: Keresztre feszítés a medgyesi fő-

oltár jobb oldali mozgatható szárnyának alsó felén. 1470–1480 k. 

Evangélikus templom, Medgyes. A kép forrása: Sarkadi 2012. 60., 

I.59. kép.

40. kép: A medgyesi főoltár műhelye: Késő gótikus lombdísz a kiszsolnai 

oltár bal oldali fi x, az orgonán játszó angyalt ábrázoló táblaájának 

hátoldalán. 1490–1500 k. Muzeul Național Brukenthal, Nagyszeben. 

Ltsz. 1517–1521. 1601. A kép forrása: Sarkadi Nagy Emese archívuma.
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41. kép: A medgyesi főoltár műhelye: Lombornamentika a medgyesi fő-

oltár hátsó oldalán. 1470–1480 k. Evangélikus templom, Medgyes. 

A kép forrása: Sarkadi Nagy Emese archívuma.

42. kép: A gogánváraljai mennyezet j. I.2. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták második csoportjából. 1516–1519. Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

43. kép: A gogánváraljai mennyezet j. VI.4. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták második csoportjából. 1516–1519. Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12. 

44. kép: Israhel van Meckenem: Levélornamentika. 1457–1470 k. Victo-

ria and Albert Museum, London. Ltsz. ismeretlen. A kép forrása: 

http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Meckenem+d.+%C3%84.,+Is

rahel+van%3A+Ornamentblatt+%5B2%5D?hl=meckenem, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

45. kép: ES mester: Levélornamentika. 1450–1467 k. A kép forrása: Lehrs 

1910. 62. tábla, 159. kép. (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/le

hrs1910bd2tafeln/0029?sid=4f109206e1d2b962b412f68c0fe6634d, 

utolsó elérés: 2016. március 12.)

46. kép: Martin Schongauer: Indaornamentika. XV. század utolsó har-

mada. Victoria and Albert Museum, London. Ltsz. E.2325-1930. 

A kép forrása: http://collections.vam.ac.uk/item/O750575/print-

schongauer-martin/, utolsó elérés: 2016. március 12.

47. kép: A gogánváraljai mennyezet j. VI.5. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták második csoportjából. 1516–1519. Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12. 

48. kép: Israhel van Meckenem: Virágdíszek. 2. lap. XV. század utolsó 

harmada. Albertina – Altbestand. Ltsz. DG1926/1282. A kép 

forrása: http://sammlungenonline.albertina.at/?query=Inventar

nummer=[DG1926/1282]&showtype=record, utolsó elérés: 2016. 

március 12.

49. kép: A gogánváraljai mennyezet j. II.1. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták második csoportjából. 1516–1519. Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.
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50. kép: A gogánváraljai mennyezet j. VIII.2. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták második csoportjából. 1516–1519. Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12. 

51. kép: ES mester: Növénydísz madárral. 1450–1467 k. British Mu-

seum, London. Ltsz. 1886,0111.19. A kép forrása: http://www.

britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1356203&partId=1&searchText=me

ckenem&page=1, utolsó elérés: 2016. március 12.

52. kép: Martin Schongauer: Növénydísz. XV. század utolsó harmada. 

Albertina – Hofb ibliothek, Bécs. Ltsz. DG1926/1555. A kép forrá-

sa: http://sammlungenonline.albertina.at/?query=Inventarnumm

er=[DG1926/1555]&showtype=record 

53. kép: A gogánváraljai mennyezet j. IV.5. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták második csoportjából. 1516–1519. Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

54. kép: ES mester: Növénydísz. 1450–1467 k. British Museum, London. 

E,1.27. A kép forrása: http://www.britishmuseum.org/research/

collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=135616

3&partId=1&searchText=meckenem&page=2, utolsó elérés: 2016. 

március 12.

55. kép: ES mester: Gránátalmás metszetlap. Játékkártya-sorozat, VIII. 

lap. 1450–1467 k. Albertina – Hofb ibliothek, Bécs. Ltsz. DG 

1926/921. A kép forrása: http://sammlungenonline.albertina.at/?q

uery=Inventarnummer=[DG1926/921]&showtype=record, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

56. kép: Martin Schongauer: Indázó komlóleveles metszetlap. XV. század 

utolsó harmada. A kép forrása: Lehrs 1925. 145. tábla, 392. kép. 

(http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lehrs1925bd5tafeln/002

3?sid=4f109206e1d2b962b412f68c0fe6634d, utolsó elérés: 2016. 

március 12.)

57. kép: Israhel van Meckenem: Ornamentális lap madarakkal. XV. szá-

zad utolsó harmada. A kép forrása: Lehrs 1934. 262. tábla, 629. 

kép. (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lehrs1934bd9tafeln/0

021?sid=4f109206e1d2b962b412f68c0fe6634d, utolsó elérés: 2016. 

március 12.)
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58. kép: A gogánváraljai mennyezet j. IV.3. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták első (indás) csoportjából. 1516–1519. Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

59. kép: A gogánváraljai mennyezet címereiről készült rajzok Csoma Jó-

zsef 1913-ban publikált könyvében. A kép forrása: CSOMA 1913. 

45.

60. kép: A gogánváraljai mennyezet j. V.4. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták első (indás) csoportjából. 1516–1519. Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

61. kép: A gogánváraljai mennyezet j. V.6. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták első (indás) csoportjából. 1516–1519. Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

62. kép: A gogánváraljai mennyezet j. VII.1. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták első (indás) csoportjából. 1516–1519. Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

63. kép: A gogánváraljai mennyezet j. VII.6. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták első (indás) csoportjából. 1516–1519. Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

64. kép: A gogánváraljai mennyezet j. IV.1. táblája: Ornamentális lap a 

növénydíszes kazetták első (indás) csoportjából. 1516–1519. Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://

nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12. 

65. kép: ES mester: Hét virág. Nagyobbik kártya-sorozat. 1450–1467 k. 

A kép forrása: LEHRS 1910. 82. tábla, 213. kép. (http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/lehrs1910bd2tafeln/0049?sid=4f109206e1d2b

962b412f68c0fe6634d, utolsó elérés: 2016. március 12.)

66. kép: Israhel van Meckenem: Virágdíszek. 1. lap. XV. század utolsó 

harmada. Albertina – Altbestand. Ltsz. DG1926/1281. A kép 

forrása: http://sammlungenonline.albertina.at/?query=Inventar

nummer=[DG1926/1281]&showtype=record, utolsó elérés: 2016. 

március 12.
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67. kép: Israhel van Meckenem: Kör alakú metszet virágdíszes kerettel. 

1475–1480 k. British Museum, London. Ltsz. 1842,0806.40. A kép 

forrása: http://www.britishmuseum.org/research/collection_on-

line/collection_object_details.aspx?objectId=1402581&partId=1&

searchText=meckenem&page=2, utolsó elérés: 2016. március 12.

68. kép: Israhel van Meckenem: A szerelem kertje. 1475–1500 k. British 

Museum, London. Ltsz. 1868,0822.163. A kép forrása: http://

www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1402757&partId=1&searchText=me

ckenem&page=4, utolsó elérés: 2016. március 12.

69. kép: A gogánváraljai mennyezet II.2. táblája: Kígyós donátorcímer 

(bethleni Bethlen V. Miklósé). 1516–1519. Magyar Nemzeti 

Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://nmimm-

katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

70. kép: A gogánváraljai mennyezet II.5. táblája: Magyar címer (II. La-

jos magyar királyi címere). 1516–1519. Magyar Nemzeti Galéria, 

Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: http://nmimm-katalogus.

hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 12.

71. kép: Albrecht Dürer: A Halál allegóriája. 1503 k. A kép forrása: 

https://www.thinglink.com/scene/599651707953086465, utolsó 

elérés: 2016. március 12.

72. kép: A gogánváraljai mennyezet III.5. táblája: Harántpólyás (azo-

nosítatlan) címer (vörös mezőben három ezüstpólya). 1516–1519. 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Ltsz. 55.966. A kép forrása: 

http://nmimm-katalogus.hu/?p=605, utolsó elérés: 2016. március 

12.

A tanulmányban említett ábrázolásokat e helyen csupán kisméretű feke-

te-fehér képekként reprodukálhattuk. A Mika Sándor Egyesület honlap-

ján viszont megtekinthetőek színes formában is: http://www.mikaegylet.

hu/tagsag/szekeres-ugron-villo/ (a szerző publikációinál).
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1. kép

2. kép
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3. kép

4. kép 5. kép
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6. kép

7. kép 8. kép
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9. kép 10. kép

11. kép 12. kép
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13. kép

14. kép 15. kép



az ábrázolás praktikái 61

16. kép

17. kép

18. kép
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19. kép

20. kép
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21. kép

22. kép
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23. kép (fent) 25. kép (lent) 24. kép (fent) 26. kép (lent)
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27. kép

28. kép
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29. kép

30. kép 31. kép

27. kép
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32. kép

33. kép 34. kép
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35. kép

36. kép 37. kép



az ábrázolás praktikái 69

38. kép

39. kép

40. kép 41. kép
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42. kép

43. kép
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44. kép

45. kép

46. kép

47. kép

48. kép

49. kép
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50. kép

51. kép 52. kép
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53. kép

54. kép 55. kép
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56. kép 57. kép

58. kép 59. kép

60. kép 61. kép
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63. kép

62. kép



szekeres-ugron villő76

64. kép

65. kép 66. kép
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67. kép

68. kép
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69. kép 70. kép

71. kép 72. kép



Orgován Kinga

Kiss József költeményeinek 1897. évi díszki-

adásához készült illusztrációk, különös te-

kintettel Ferenczy Károly műveire

F
erenczy Károly grafi kai munkásságának tudományos értékelésére 

és feldolgozására – beleértve a 2011. novemberben megjelent kiál-

lítási katalógust is – mindeddig nem került sor.1 Ebből kifolyólag 

a Kiss József-versekhez készült, autonóm művészi értékkel rendelkező 

rajzok és grafi kai jellegű festményeket sem övezte kellő tudományos 

érdeklődés az eddigi szakirodalomban. Ennek a hiánynak a felismerése 

késztetett az illusztrációk alaposabb vizsgálatára önmagukban – kitérve a 

versekkel való viszonyukra és a vonatkozó szakirodalom összefoglalásá-

ra is –, illetve Ferenczy életművén belül. Ezen túl, a díszkötethez készült 

grafi kák és képek értékelésére is kísérletet teszek, amelyhez a korabeli 

műkritika és sajtó írásai fontos adalékokat szolgáltatnak.

Az események története

A nagybányai művésztelep megalakulásának évében, 1896. júniusban 

Kiss József költő Révai Ödön könyvkiadó társaságában azzal a szándékkal 

kereste fel a festőkolóniát, hogy összes költeményei már évek óta tervezett 

díszkiadásához illusztrációkat kérjen az ott működő festőktől. A feladat-

ra Ferenczy Károly, Hollósy Simon, Iványi Grünwald Béla, Th orma János 

és Réti István vállalkoztak. A felkérés a művésztelepen együtt dolgozók 

elismerésének első jele volt, amelyet alátámaszt az a tény, hogy a kötethez 

készült rajzok és festmények a nagybányaiak első, 1897. decemberben 

1 Erre Plesznivy Edit is felhívta a fi gyelmet a 2011 novemberében megjelent Ferenczy-

katalógusba írt tanulmányában: Plesznivy 2011. 76.
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rendezett kiállításának fontos részét képezték,2 Hollósy ráadásul más 

művel nem is szerepelt.3

Az eseményről mindkét „fél” leírása fennmaradt. Kiss József így em-

lékezett vissza rá: „Tavaly nyáron, azt hiszem júniusban kerestük fel őket 

Révai Ödön barátommal, az új magyar Athénben, Nagybányán. Hollósy 

Simon mester, az ősbohém vitte a szót … Vele állapítottuk meg a szerződés 

pontjait, és társai olvasatlanul aláírták … A nagyvendéglő egyik termében 

tartottuk meg a seanceot. Az öt szál délceg legény közbe fogott és én fel-

olvastam nekik a verseimet. Soha különösebb auditorium nem volt. Sem 

hálásabb, sem kritikusabb… s mire befejeztem a felolvasást, már megtör-

tént az osztozkodás is…”4 Míg Réti István a következőképp gondolt vissza 

rá: „Felmentünk még azon a délelőttön Kiss József hotelszobájába, ahol 

ő maga olvasta fel nekünk azokat a verseit, amelyeket leginkább óhajtott 

megillusztráltatni. Furcsa, különös matiné volt ez. Az öt szálas, fi atal férfi , 

mint valami fellebbviteli bíróság ötös tanácsa, némán hallgatta, szinte 

ridegen, A Hét nagy tekintélyű, de igen kis termetű szerkesztőjét, elké-

nyeztetett poétáját annak az időnek. Csak néha emelte fel kezét egyik vagy 

másikunk, hogy: ezt a verset ő vállalja. Ez volt a tetszés, a siker jele, ez volt 

a taps.”5 A kötethez összesen 61 illusztráció készült, ezek közül Ferenczy 

14, Iványi 22, Réti 16, míg Hollósy 5, Th orma pedig 4 művet készített. A 

stílus nem volt meghatározott, így igen különböző felfogású és technikájú 

alkotások születtek. A leginkább domináló olajképek6 mellett készültek 

szénnel, temperával, illetve olajfestékkel is művek, amelyek színes mű-

lapként, szöveg közti képként, illetve heliogravűrként7 illeszkednek a 

díszkiadványba.8 Ferenczy, Iványi Grünwald és Réti még Nagybányán 

készített el több rajzot, míg Th orma és Hollósy télre halasztotta a munkát, 

és Münchenből küldte haza illusztrációit.9

2 Gábor 1996. 141–151.
3 A nagybányai festők kiállítása. 1897. december 15–1898. január 15., Régi Műcsarnok. 

Ferenczy: kat. sz. 24–27, Iványi Grünwald: kat. sz. 91–96, Hollósy: kat. sz. 91–96, Réti: 

kat. sz. 120–133, Th orma: kat. sz. 138–141.
4 Kiss 1897b. 52–55.
5 Réti 1994. i.m. 16.
6 Pataky 1960. 32.
7 A heliogravűr kézi festékezésre és kézi nyomtatásra szánt fotomechanikus mélynyo-

mó eljárás. (a szerk.)
8 Kiss 1897a.
9 Réti 1994. 16.
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Kiss József költői és szerkesztői munkássága

Kiss József (1843–1921) a XIX. század utolsó két évtizedének meghatáro-

zó irodalmi személyisége: jelentős volt mind költői, mind lapszerkesztői 

tevékenysége. A Vajda János, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő nevével 

fémjelzett nemzedékhez tartozott, amely szakítva a népnemzeti iránnyal, 

a XX. század első évtizedeiben kibontakozó modern magyar költészet 

számára készítette elő az utat.10 

Kiss József irodalomtörténeti jelentősége elsősorban A Hét szerkeszté-

sében áll, azonban költészete, verses epikája legalább annyira fontos, mert 

átmenetet képez két nemzedék: az Arany-féle népies-nemzeti stílus és a 

Nyugattal meginduló modern líra között. Pályája elején még – elsősorban 

balladái révén – az előbbi irányvonalhoz tartozott, amelyek nyelve és 

formája mutatja, hogy még mennyire hatott rá az Arany-féle népkölté-

szet. A népies jelleg végig jelen volt költészetében (például Legendák a 

nagyapámról). Habár balladái felfrissítik a szinte már konvencionálissá 

merevedett műfajt a zsidó nevek, szokások egzotikumával, valamint sze-

replőivel, akik magyarrá, sőt magyar paraszttá válnak műveiben (például 

Rab asszony, Szép Batóné, Roboz Ágnes), a műfaj sokféle előírása, megkö-

tése nem tette lehetővé tehetségének kibontakozását, így 1882-től felha-

gyott művelésével.11 Ezt követően a nagyvárosi lét problémái, az egyéni, 

elnyomott sorsok küzdelmei, tragédiái foglalkoztatták. Erről tanúskodik 

például De profundis című epikus költeménye, amelynek főhősét az éhség 

perditává, utcanővé teszi. Kiss József szánalommal, melegen érez együtt 

szereplői sorsával, akiket többnyire a megélhetésért való küzdelem vagy 

a tehetetlenség jellemez (például Ágota kisasszony, Mese a varrógépről, A 

kis cseléd, Varróleány dala).12 

1899. decembertől A Hét főszerkesztője; ez új fejezetet nyitott Kiss Jó-

zsef életében, egyben a magyar irodalom történetében is. Jelentősége ab-

ban állt, hogy fórumot adott egy nagy tehetségű új nemzedéknek, amely 

elsőként törte meg a népies-nemzeti irány egyeduralmát, és alakított ki 

új, a városi életformából táplálkozó, őszintébb hangú, realista költészetet, 

összességében pedig előkészítette a talajt a később meginduló Nyugat 

10 A korszak legfontosabb irodalmi tendenciáinak átfogó elemzését adja Németh G. 

Béla A magyar századvég szakaszai és jellege című írásában. Németh G. 1970. 453–464.
11 Komlós 2001. 10.
12 Komlós 1997. 194.
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törekvései számára.13 A lapnak új közönséget kellett teremtenie, amely 

fogékony az új és haladó szellemű irodalmi ízlés iránt. Bázisa a jómódú 

művelt polgárság volt, amely magában foglalta a kispolgári értelmiséget, 

és az arisztokráciával is érintkezett. Eleinte anyagi nehézségekkel küz-

dött, ám az 1890-es évek közepére tekintélyes, hangadó folyóirat vált 

belőle.14 Sikerének egyik oka, hogy nyitott volt minden új, nyugat-európai 

áramlat előtt, és hogy olyan tehetséges, fi atal írókkal vette magát körül, 

mint Ignotus, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Szomory Dezső, Bródy 

Sándor, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Ambrus Zoltán stb., de itt tűnt fel 

először Tóth Árpád és Kaffk  a Margit is. Először közölte magyar fordí-

tásban többek között Anatole France, Th omas Mann, Bernard Shaw és 

Anton Csehov műveit.15 A Hét indulásától, 1890-től egészen 1908-ig, a 

Nyugat megjelenéséig volt meghatározó folyóirat irodalmi életünkben. 

Kitágította líránk tárgykörét a városi élet és annak atmoszférája felé, új 

formanyelvet és franciásan könnyed, szellemes stílust alakított ki.16 A 

sokféle egyéniség ellenére a lap írásainak mégis volt közös jellege: a tö-

kéletesen megformált mondatok, a tiszta magyaros nyelv, a hang gunyo-

rossága és a szellemes fordulatok jelenléte. A szépirodalmi művek közlése 

mellett hétről hétre tájékoztatta olvasóközönségét a legfontosabb kül- és 

belpolitikai eseményekről, illetve kiállítás- és hangversenykritikákat is 

közölt.17 Emellett a modern képzőművészeti kritika kialakulásában is 

nagy szerepet töltött be a folyóirat.18 

Kiss József lírája igazán csak A Hét megindulásakor ívelt fölfelé, ebben 

az időszakban írta legszebb költeményeit. Közülük az 1897. évi díszki-

adásban is szerepelt például a Jehova című elbeszélő költemény, amely a 

hit tragikumáról szól, vagy Az ár ellen, amelyben Kiss József a zsidóság 

hontalanságán kesereg. Verseiben többször hangot adott magyar haza-

szeretetének, erről tanúskodik például az Ajánlás, valamint a társadalmi 

igazságtalanságok felett érzett részvétének is. Ennek legszebb példái a 

Tüzek, a Dózsa Görgy, valamint a Knyáz Potemkin című versei. Szerelmi 

lírájának szép darabja a díszkiadásban is szereplő Ó mért oly későn és Az 

13 Komlós 1997. 196.
14 Seifert 1972. 12–13.
15 Komlós 2001. 17.
16 Seifert 1972. 14.
17 Gábor 1996. 141.
18 A Hét képzőművészeti kritikájának feldolgozását András Edit tanulmánya adja. 

András 1978. 205–243. 
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erdő parancsol.19 Az elmúlás fájdalma szólal meg a Nápolyi emlék című 

költeményében. Költészete egyszerre magyar és zsidó, falusi és városi, re-

alista hangvételű és meseszerű elemekkel átszőtt, epikus és lírai. Legfőbb 

újítása, hogy a jambikus verselést a magyar nyelv ritmusához igazította, 

amely által Ady verselése számára készítette elő az utat.20 

A díszkiadás 

Kiss József Költeményeinek díszkiadásához Gottermayer Nándor készí-

tette el a színes, hímzett selyemborítót.21 A díszkönyv még sok tekintetben 

a XIX. század jellegzetes romantikus-historizáló albumművészetét idézi. 

A szép könyv ekkor elsősorban műlapként beillesztett illusztrációval 

ellátott könyvet jelentett, selyem- vagy bőrkötéssel, domborított díszíté-

sekkel, esetleg aranyozással. A korszak jellegzetes vállalkozása a Révai 

Nyomda gondozásában megjelent Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 

és képben című tizenöt kötetes sorozat, amelyhez szinte minden ismert 

hazai művész készített illusztrációkat.22 Kialakításában még a historikus 

felfogás érhető tetten. Az albumforma jellegzetes századvégi példája a Pe-

tőfi  album, amely már átmeneti alkotásnak tekinthető. Általánosságban a 

szöveg és kép összehangolása még kezdetleges, azonban például Vaszary 

János és Baditz Ottó illusztrációi már az új, dekoratív stílust képviselték. 

Az 1903-ban megjelent Vörösmarty albumról is ugyanez mondható el.23 

Ez utóbbiak sorába illeszkedik Kiss József költeményeinek díszkiadása, 

amelyben azonban már megtalálhatók a modern könyv ismérvei is.24 

A kötethez készült illusztrációk nagy része olajképről készített 

heliogravűr, amely külön oldalként bekötve nem illeszkedik szervesen a 

könyv egészéhez. Ugyanakkor néhány lapon már megjelenik a századvég 

korszerű könyvének dekoratív koncepciója is. E szerint az illusztráció 

autonóm, a verssel egyenrangú egység, amely a szövegtükörrel esztétikai 

egységet alkot – „összművészeti alkotás”.25

19 Komlós 1997. 197.
20 Komlós 2001. 30–36.
21 Gellér 1997. 43.
22 Például Munkácsy Mihály, Feszty Árpád. Gábor 1996. 142.
23 Gellér 1997. 41.
24 Gábor 1996. 142.
25 Gábor 1996. 142.
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Az illusztrációk

Az előbb ismertetettek fényében érthető csak meg az öt nagybányai 

művész megbízatásának jelentősége. Kiss József és A Hét támogatása a 

progresszív kritika bizalmát jelentette, egyben a megjelent kötet sikere a 

költő tekintélyét is növelte. Kiss József A Hétben megjelent cikkében arról 

számolt be, hogy kezdetben idegenkedett a beérkező művek stílusától, de 

aztán ráébredt értékükre: „Ez mégiscsak az én hangom volt színekre vált-

va…” – írta.26 A könyvet a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytár-

sasága adta ki, az illusztrációkat a Franklin Társulat közreműködésével, 

Meisenbach fénymetszetei segítségével nyomtatták ki.27 

Réti István a nagybányai művésztelepről írott könyvében így fogalma-

zott: „Mi az illusztrációt valamennyien egyértelműleg a szöveget kísérő, 

nem pedig megismétlő képnek fogtuk fel, olyannak, amelynek célja a köl-

temény hangulatát […] képzőművészeti invencióval kifejezni, vizuálisan 

erősíteni, gazdagítani. Nem alá-, hanem mellérendelt művészi feladatnak 

gondoltuk el munkánkat.”28 Mégis az öt művész egymástól alapvetően 

különböző módon értelmezte a könyvillusztráció fogalmát, funkcióját, és 

gyakran még az egy alkotó által készített művek között is nagy felfogásbeli 

és formai különbségek fi gyelhetők meg (például Iványinál). Az illusztrá-

ciók közel kétharmada a müncheni realizmus irodalmias-anekdotikus 

vonalához tartozik, és a szöveg mellett alárendelt szerepet játszik, csupán 

a vers egy-egy mozzanatának vizuális átfordítása. Van köztük azonban 

néhány autonóm alkotás is, amely a szöveget az inspiráció forrásának 

tekinti, és ezáltal, túllépve a puszta „díszítés” funkcióján, tartalmilag is 

gazdagítja a könyvet. A stílusban mutatkozó heterogenitás oka minden 

bizonnyal az illusztráció céljának eltérő értelmezése lehet – a különböző 

felfogások más-más műfajokat eredményeztek. Így az illusztrációnak 

szövegértelmező funkciót tulajdonító szemlélet főként a zsánerképet és a 

portrét, míg a versekben az inspiráció forrását kereső felfogás a tájképet 

és a szimbolikus kompozíciót alkalmazta.29

A kötethez készült grafi kák és festmények legnagyobb része zsánerkép. 

Az interpretatív funkciónak megfelelően az illusztrációk alatt általában a 

vers egy részlete szerepel, egyértelművé téve a kompozíció jelentését. Sok 

26 Kiss 1897b. i. m. 52–55.
27 Réti 1994. 181.
28 Réti 1994. i.m. 16.
29 Gábor 1996. 143.
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esetben a költeménynek egy-egy mozzanatát, fontosnak vélt eseményét 

emelik ki. Erre példa Iványi Grünwald Béla „Liza mi lelt, Liza mi bánt” 

feliratú illusztrációja a De profundis című vershez, illetve a Mese a varró-

gépről elbeszélő költeményhez készített egyik műve is, amelynek felirata: 

„Teréz a drága kéz fejére / Hajlott s rá hő csókot nyomott” (1–2. kép). 

Stílusukat és témájukat tekintve a társasági festészet körébe tartoznak. 

Szintén a zsánerkép műfajához tartozik Iványinak a Szomor Dani című 

balladához készült egyik illusztrációja is, amely az alatta lévő verssor: 

„A kisasszony ablakába viaszgyertyát rakatott…” képi ábrázolása (3. 

kép). Réti a Mese a nagy csizmáról és a kis cipőről címet viselő elbeszélő 

költeményhez készített anekdotikus hangvételű műveiben a történet 

egészének hangulatát kívánta megragadni (4. kép). Ugyanez fi gyelhető 

meg Iványi „Megholt költőnek lenni szép dolog…” aláírású illusztráci-

óján (5. kép). Réti Szerelemvágy című műve is a vers hangulatát ragadja 

meg: „Csak olykor olykor, ha egy édes arczú lyány / Vetődik utamba, kezd 

szívem remegni…” (6. kép). Iványi és Réti említett illusztrációi a költe-

mények epikai-hangulati mozzanatait emelik ki, amelyek így alárendelt 

szerepet játszanak a szöveggel szemben (úgynevezett. „anekdotikus” 

illusztrációk).30

Th orma János szintén a vers témájának vizuális újraalkotásaként 

értelmezi a könyvillusztráció funkcióját, ám az ő műveiben mindez na-

turalista megközelítéssel egészül ki.31 Dózsa György címet viselő művén 

magát a vezért látjuk trónon ülve, mellette társai állnak, akik fogaikkal 

marcangolják kezét, karját (7. kép). Az általánosságban a forradalomról, 

közvetve a zsidó emancipációért való küzdelemről szóló vers: „Emberjo-

gért keltem én harcra, / Küzdelmem egy nagy eszme harca” talán túlzóan 

naturalista megfogalmazása. A Simon Judithoz készült illusztrációi a ro-

mantikus tradícióhoz kapcsolódnak (például a „Hűlő ajkát nyomta égető 

ajakára…” aláírású mű), szereplőit elmélyült lélektani ábrázolás jellemzi 

(8. kép).32

A köteten végig vonuló másik képtípus, az arckép a versek szereplői-

nek tulajdonságait, érzelmeit vizualizálja. Rétinek a Mese a varrógépről 

történetéhez készített portréja fi nom lélektani érzékről tanúskodik (9. 

kép). A sötét szobában, halvány lámpafény által megvilágított férfi alak 

30 Gábor 1996. 144.
31 Uo.
32 Gellér 1997. 43.
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festészetének visszatérő motívuma.33 A költeményhez készült másik 

illusztráción ágyban fekvő férfi  látható, amelynek kialakítása hasonló 

szemléletről tanúskodik (10. kép).

Hollósy Simon mindössze öt monokróm olajképet festett a kötet 

számára. Kiemelkedőek közülük a Tüzek című vershez készült képei 

(11–12. kép). Egyiken a nézőnek hátat fordítva, ülő öregember látható, 

aki a kályhában duruzsoló rőzselángot szemléli. A kályhában csendesen 

pattogó tűzről világforrongásra asszociáló költő víziójának felel meg a 

másik illusztráció. Ezen – Delacroix-t idézve – a nézővel szembe haladó 

fellázadt embertömeg látható: „A rászedett, a megcsalt milliók…”, akik 

kaszával küzdenek jogaikért. A festmény a későbbi Rákóczi-induló egyik 

első megfogalmazásának tekinthető (13. kép).34 Kiss József Itt járok újra 

című verséhez készített illusztrációja táj és ember hangulati egységben 

való ábrázolása (14. kép). A vers melankolikus, halálváró hangulatát 

(„Mögöttem semmi, előttem semmi”) Hollósy határtalan mezőben elhe-

lyezett megtört, idős ember alakjával szemlélteti, akiben talán önarcké-

pére ismerhetünk rá.35 Ugyanez a hangulati egység fi gyelhető meg Iványi 

Ó mért oly későn című művén is (15. kép).36 

Ferenczy Károly és Iványi több esetben a verset ihlető forrásként fel-

fogó illusztrációkat készítettek. Iványi Grünwald Béla többféle stílusban 

alkotta meg műveit, amely mutatja a festők bizonytalanságát az illuszt-

rálás terén.37 Akadémikus felfogású szalonképek, realista ábrázolások, 

de szecessziós, szimbolikus tartalmú illusztrációk egyaránt jellemzik 

munkájukat. Iványi alkotta meg a díszkiadvány egyetlen, tisztán deko-

ratív célú könyvdíszét (16. kép).38 A Keletiek című versciklushoz készült 

allegorikus nőalak a szecessziós megfogalmazáshoz nagyon közel áll: 

erős kontúrok, síkszerűség és a női arc idegensége jellemzik (17. kép). A 

rajz egyben a századvég egzotikum iránti nosztalgiájának a kifejezése 

is.39 A kötet talán legkülönösebb illusztrációi Iványinak az Anyaszív című 

költeményhez készült grafi kái. Az ófrancia dal nyomán készült vershez 

33 Például ez jelenik meg a Bohémek karácsonyestje idegenben (1893) című képén is. 

Aradi 1960. 65–66.
34 Németh 1956. 80.
35 Németh 1956. 90.
36 Gábor 1996. 146.
37 Gellér 1997. 42.
38 Kiss 1897. 33.
39 Gábor 1996. 148.
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két egyiptomizáló rajzot készített.40 A fi n de siècle két jellegzetes nőtípusa, 

a femme fatale és Ophélia tűnnek fel rajtuk – magyar művésztől ilyen 

merészen első alkalommal. Az egyiken szfi nxszerű hűvösséggel, profi l-

ban ábrázolva trónol a végzet asszonya (aki a versben a szeretett asszony), 

lábai előtt a megölt férfi ak koponyái lebegnek a víz felszínén (18. kép). A 

másik rajzon a meggyilkolt Ophéliára emlékeztető módon látható a tőrrel 

leszúrt anya (19. kép). Az előtérben frontális beállításban áll a fi ú, kezében 

anyja szívével. Az album tisztán szecessziós rajzának tekinthető Iványi 

két illusztrációja, a gyilkos fi ú frontális beállítása, a síkba transzponált 

tér, a dekoratív körvonalak és a plaszticitás teljes hiánya miatt.41 

Ferenczy Károly illusztrációi

Ferenczy négy festményt: Daphnis és Chloé I., Kincses Lázár lánya, Ágota 

kisasszony I., Epitaphium; és tíz rajzot készített: Daphnis és Chloé II., Ná-

polyi emlék, Szép Batóné, Ágota kisasszony II., Varróleány dala, Előhang, 

Az erdő parancsol, Erdőben, Gyilkos harang és végül Arany szobránál. 

Elmondható, hogy Ferenczy művei tekinthetők a díszalbum legkvalitáso-

sabb illusztrációinak, a versekkel egyenrangú, sőt, a művészi színvonalat 

tekintve azokon túl is mutató értékkel rendelkeznek. Szinte mindegyik 

illusztrációján, de különösen rajzain néhány lényeges motívumra le-

egyszerűsített, tömör ábrázolásmód, a dekoratív összegzés és stilizálás 

szándéka fi gyelhető meg, amely, bár kezdetlegesen, de a szecesszió for-

ma- és tartalomvilágához kapcsolja őket. Ezek ugyanakkor nem esnek 

áldozatul valamiféle öncélú formai kísérletezésnek, minden esetben a 

költeményekben gyökerező hangulatot, érzelmet jelenítik meg.42

A dekoratív, szecessziós irányvonalhoz tartozik a Daphnis és Chloé I–

II. (1–2. kép), a Nápolyi emlék (3. kép), az Ágota kisasszony I. (4. kép), az 

Előhang (5. kép), az Erdő parancsol (6. kép), az Erdőben (7. kép), az Arany 

szobránál (8. kép) és a Varrólány dala (9. kép). Míg a díszkötet realiszti-

kus, anekdotikus stílusához igazodik az Ágota kisasszony II. (10. kép), a 

Szép Batóné (11. kép), a Kincses Lázár lánya (12. kép), az Epitaphium (13. 

kép) és a Gyilkos harang (14. kép).

40 Gellér 1997. 42.
41 Gábor 1996. 148.
42 Szabadi 1979. 21.
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A díszkiadás illusztrációinak visszhangja a sajtóban

Kiss József költeményeinek díszkiadása 1897. novemberben jelent meg. 

Előtte – szintén ez év novemberében – a Révai Nyomda egyik helyiségében 

állították ki a kötethez készült illusztrációkat. Mindez azt jelenti, hogy a 

Révai-féle kiállítás volt a nagybányai művészek első budapesti csoportos 

bemutatkozása.43 A különböző lapok jelentése és például Révai Mór János 

visszaemlékezése szerint is a kiállítás intim, de nagy művészeti esemény-

nek számított. A Révai Nyomdába az irodalom, a képzőművészet és a 

sajtó képviselői is ellátogattak, és habár eleinte idegenül hatott, a tárlat 

végeredményben nagy elismerésben részesült.44 

Erről tanúskodik többek között Hock János Nagybánya – Előre! címet 

viselő cikke45 a Magyarország című lapban, aki „egy új korszaknak világos-

ságáról” beszél a magyar művészetben a nagybányai festők feltűnésekor.46 

Írásában az elsők között méltatta nemcsak a festőkolónia működését, de 

a kiállított illusztrációkat is. Ahogyan ő fogalmazta meg: „Én legalábbis 

e kiállításban megtaláltam, amit a művészetben kerestem, s amit a mű-

vészettől vártam. Mindegyik képen ott van a nemes felfogás, az ihletett 

érzés…” Amit különösen is kiemelt a művekkel kapcsolatban, hogy nem 

vastagon bekent vásznakat látunk, hanem „igaz körvonalakat, arányos 

formát és ízlést a felfogásban.” Mindegyik alkotóról szinte egyforma el-

ismeréssel nyilatkozott, de talán Iványi Grünwaldot emelte ki közülük a 

leginkább. Ferenczy illusztrációiról szólva azt állította, hogy elcsábította 

őt a neoimpresszionizmus, és a témát ennek alárendelve, túlságosan 

modern akart lenni. Az Ágota kisasszonyhoz készült olajképen szerinte a 

nőalak karakternek kitűnő, de nincs benne élet, halotti maszkhoz hason-

ló. A Nápolyi emlékről nagyobb elismeréssel szólt: dicsérte a férfi  arcának 

fi nomságát, az alakot azonban esetlennek tartotta. Legszebb művének a 

Szép Batónéhoz készült olajképét tekintette, amelyen szintén az alakok 

jellemábrázolását emelte ki. 

Kiss Józsefnek A Hétben megjelent írásáról már korábban szóltam, 

amelyben díszkiadásának létrejöttéről, az események ismertetéséről 

43 Szabó L. 2002. 216.
44 Révai 1920. 334.
45 Hock 1897. (Újabban megjelent: Tímár 1996. 47–51.)
46 Ferenczy a cikk szokatlan hangvételéről Réti Istvánhoz írt egyik levelében is emlí-

tést tesz. F. K. lev. 2011. 14.
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tájékoztatott, de sem az illusztrációkról, sem azok kiállításáról érdemben 

megjegyzést nem tett.47

A következő jelentősebb elismerés Ignotus tollából származik a Ma-

gyar Hírlap hasábjain.48 Ő a díszalbumot a legszebb magyar könyvnek 

tartotta, különösen az illusztrációk tekintetében, amelyek, mint mondta, 

„meg fognak lepni mindenkit” a nagybányaiak első tárlatán, mint ahogy a 

Révai Nyomda kiállítóhelyiségében is ezt a hatást keltették. Ignotus is azt 

jósolta meg Ferenczy jelképes műveivel kapcsolatban, hogy ezek fognak 

a leginkább idegenül hatni, azonban hozzáteszi: „Ám ez az idegenség 

hamar el fog foszlani, minden külső segítség nélkül.” 

Szana Tamás az Egyetértés című lapban a Kiss József-illusztrációkról az 

első nagybányai kiállítás alakalmából tett említést.49 Ferenczy egyik-má-

sik rajzát az Archeológia dekorativitásával vonta párhuzamba (nem derül 

ki, melyeket), de többi illusztrációját is dicsérte a bennük megnyilvánuló 

érzés, fi nomság tekintetében.

Lyka Károly több méltató írást is megjelentetett az induló nagybányai 

festők tevékenységéről. Ő is a festőkolónia első, az Andrássy úton lévő 

régi Műcsarnokban rendezett tárlatával kapcsolatban írt cikket – például 

az Új Időkbe.50 Írásában külön kiemelte a kiállító művészek több száz 

alkotása közül a Kiss József-illusztrációkat. Lyka a korábbi kritikáktól 

eltérően Ferenczy műveit tartotta a legelevenebbeknek, legszínvonalasab-

baknak, az addig hangozatott idegenséget ő nem találta bennük. „Milyen 

dúskálás a tehetségben, az érzésben, az előadóművészet egyszerűségében, a 

fölfogás őszinteségében! Soha nem láttam tárlatot Budapesten, amely ilyen 

gazdagon ajándékozta volna meg friss, üde, költői és új hangulatokkal a 

látogatót.” 

Az Ország-Világ című folyóiratban Falk Zsigmond tett közzé kisebb 

ismertetést Kiss József költeményeinek díszkiadásáról.51 Kiemelte az 

album páratlan szépségét, amely, mint fogalmazott: „száz szebbnél 

szebb költeményével és számtalan gyönyörű illusztrációjával igazi dísze a 

magyar könyvpiacnak.” Az elsők között jegyezte meg, hogy ilyen díszes, 

pazar formában magyar író munkáit még nem állították ki. A kötethez 

47 Kiss 1897b. (Újabban megjelent: Tímár 1996. 52–55.)
48 Ignotus 1897. (Tímár 1996. 55–56.)
49 Szana 1897. 2. (Tímár 1996. 67–70.)
50 Lyka 1897. 587–588. (Tímár 1996. 92–94.)
51 Falk 1897. 812–813. (Tímár 1996. 98–99.)
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készült összes illusztrációt igazi remekműnek tartotta: „Hangulat van 

mindegyikben, amely mindig megtalálja az utat a lelkünkhöz.”

Seress Gyula a Független Magyarországba írt cikket Ferenczy Károlyról.52 

Szerinte a Kiss József-illusztrációk kitűnő rajztehetségéről tanúskodnak, 

„amelyek a fekete-fehér technika terén nálunk az első mintaszerű dolgok voltak.”

Ebbe a sorba illeszkedik Meller Simon cikke is a Huszadik Század 

folyóiratban,53 amelyet Ferenczy Károly első gyűjteményes kiállítása kap-

csán jelentetett meg.54 Írásában áttekinti Ferenczy 1903-ig ívelő munkás-

ságának főbb állomásait, így a Kiss József verseihez készült illusztrációkat 

is. „Kiváló dekoratív érzéke, költészet iránti fogékony lelkülete speciálisan 

alkalmassá teszik az ilyen irányú munkákra” – írta. Rajzait továbbá a ma-

gyar illusztráló művészet legszebb darabjai közé sorolta, amely jelzi, hogy 

grafi káinak helyzete megszilárdult a hazai rajzművészetben.55 Kiemelte 

közülük a Nápolyi emlék merengő lágyságát, az Ágota kisasszonyhoz 

készült rajz bájos naivságát, a Szép Batóné sávos lepelben imádságot 

mormoló zsidóinak festői csoportját, valamint az Erdő parancsol széles, 

fekete-fehér foltokból összeálló olajfestményének hullámzó, dekoratív 

felületét. A korábban keletkezett Archeológia című festményen – tévesen 

– az illusztrációk hatását vélte felfedezni. 

Az előzőekben ismertetett cikkek tehát igazolták Ignotus 1897-ben tett 

kijelentését: a kezdeti idegenkedést követően a műértő közönség hamar 

méltányolta a Kiss József verseskötethez készült nagybányai festők – kü-

lönösen is Ferenczy Károly – illusztrációinak művészi értékét, melyek 

egyúttal a századforduló művészeti változásait jelezték előre.  

Az illusztrációk helye Ferenczy Károly munkásságában 

– stiláris és tartalmi hasonlóságok 

Ferenczy életművén belül a Kiss József-költeményekhez készült illuszt-

rációk, valamint több más grafi ka és festmény között stiláris, tartalmi, 

illetve felfogásbeli rokonság fi gyelhető meg. Az alábbiakban ezeknek a 

hasonlóságoknak a felfejtésére vállalkozom.

52 Seress 1902. (Tímár 2009. 26.)
53 Meller 1903. 71–74. (Tímár 1996. 350–352.)
54 Ferenczy Károly első gyűjteményes kiállítását 1903-ban rendezték meg a Nemzeti 

Szalonban. 
55 Plesznivy 2011. 76.
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Grafi kák

Ferenczy grafi kai munkásságában a Kiss József-illusztrációk kiemel-

kednek autonóm művészi színvonalukkal, befejezettségükkel. Több más 

grafi kával is szoros stiláris kapcsolatban állnak: az egyéb illusztrációk és 

irodalmi vonatkozású műveken túl a Ferenczy által tervezett plakátok-

kal, katalóguscímlapokkal, folyóirat-illusztrációkkal és egyéb kisgrafi kai 

művekkel is. 

Illusztrációk és irodalmi vonatkozású művek

Bródy Sándor Az ezüst kecske című regényének díszkiadása 1898-ban, a 

Pallas Nyomda gondozásában jelent meg, amelyhez Ferenczy is készített 

illusztrációt (a már említett A jövendőt). A kiadvány kivitelét tekintve 

még Kiss József költeményeinek díszalbumát is felülmúlta.56 Aranyozott 

bőrkötésű, virágmintákkal díszített borítóját ugyanúgy Gottermayer 

Nándor készítette el.57 A színes illusztrációk elkészítésében több mint 

húsz művész vett részt. A nagybányai festők közül – Ferenczyn kívül – 

felkérést kapott még például Csók István, Iványi Grünwald Béla, Réti 

István, Th orma János. Rajtuk kívül közreműködött Márk Lajos, Fényes 

Adolf, Vaszary János, Lotz Károly, valamint Feszty Árpád is.58 A nagy-

szabású vállalkozás, a sokféle stílusú és technikájú illusztráció azonban 

végeredményben heterogénebb összképet mutatott.59 Ferenczy grisaille 

festményt készített a regényhez. Képén a nagybányai tájban egy fi ú áll, 

kezében a címre utaló kecskefejű bottal. A gyermek alakját – hasonlóan 

az Előhang című illusztrációhoz – szintén Béniről festhette a művész.60 

A festmény stiláris kapcsolatot mutat – a már említett Ágota kisasszony 

és Kincses Lázár lánya című illusztrációkon túl – a hasonló hangulatú 

Daphnis és Chloé antikizáló, idillikus jelenetével.

Ferenczy irodalmi vonatkozású művei közé tartozik továbbá Morvay 

Győző Magyarázó tanulmány Az ember tragédiájához című kiadványához 

56 Plesznivy 2011. 76.
57 Gellér 1997. 38.
58 Réti 1994. 181.
59 Már Ferenczy Béni is felfi gyelt a díszkötet illusztrációinak eklektikájára: „A stílus-

zavar e korában, sajnos, sokszor ilyen heterogén kakofonóia lesz a könyv.” Ferenczy 

B. 1961. 62.
60 Plesznivy 2011. 77.
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készített címlapja,61 amely 1897-ben jelent meg Nagybányán (40. kép).62 A 

grafi kán paradicsomi környezetben látható Ádám és Éva, akik elé Lucifer 

tükröt tart. Alakjukat hangsúlyos kontúrvonalak határolják. Az ősszülők 

alakja a háttér stilizált lombozata mögül bukkan elő, hasonlóan a Daph-

nis és Chloé első, antik jelenetet ábrázoló illusztrációján, ahol szintén 

megfi gyelhető a szecessziós kialakítású lombozat a háttérben. Ugyanak-

kor a stilizált levelek a Nápolyi emléken is feltűntek a grafi ka előterében.63

Vörösmarty Mihály két költeményéhez is készített illusztrációkat 

Ferenczy. 1902-ben festette meg a Költő lanttal64, illetve A merengőhöz65 

című képeket (41–42. kép). Az előbbi szénrajz-variációja,66 valamint A 

merengőhöz illusztrációkként szerepeltek 1903-ban, a Vörösmarty al-

bumban.67 Míg az utóbbi már a festő 1900 körül kibontakozó „napfényes” 

plein air naturalista stílusáról tanúskodik, addig a Költő lanttal mind 

felfogásban, mind hangulatában korábbi illusztrációival mutat rokonsá-

got. A nagybányai tájban ábrázolt magányos alak – hangulatában – az 

Ágota kisasszonyhoz készült monokróm festmény egymagában ülő idős 

nőalakjához hasonlít. Ezen kívül az alakokat körülvevő fák, a lombozat 

kialakítása is egyező.

Folyóirat-illusztrációk

Ferenczy több folyóirat-illusztrációja is stiláris hasonlóságot mutat a Kiss 

József-versekhez készült művekkel. Vizsgáljuk meg elsőként a müncheni 

Jugend című folyóiratban közölt szénrajzot,68 amely egy kávézó házaspárt 

mutat (43. kép)! A grafi ka kompozíciója a Daphnis és Chloé második 

szénrajz-illusztrációjával több szempontból is rokon. Mindkét grafi kán 

polgári környezetben látható a kilencvenes évek nagyvárosi divatjának 

megfelelően öltözött szerelmespár. A társalgó felek egymással szem-

befordulnak, arcuk profi lból látható. A különbség a két mű között – a 

61 oeuvre-kat. G. 170.
62 Plesznivy 2011. 77.
63 Már Genthon István is felfi gyelt a címlapterv és a Kiss József-illusztrációk közötti 

stiláris kapcsolatra. Genthon 1979. 24.
64 oeuvre-kat. F. 161.
65 oeuvre-kat. F. 160.
66 oeuvre-kat. G. 211.
67 Plesznivy 2011. 77.
68 oeuvre-kat. G. 140.
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helyszínen túl – csupán az, hogy a szereplők helyét felcserélte Ferenczy. 

Mindkét esetben megfi gyelhető, hogy a rajz jobboldalán lévő alak kinyúj-

tott karja teremti meg az összeköttetést a két fél között, egyben ez fogja 

össze a kompozíciót is. Mindezek alapján elképzelhető, hogy Ferenczy a 

költemények illusztrálásakor ennek a korábbi művének a kompozícióját 

fejlesztette tovább. Az elrendezésen túl a két grafi ka stílusa is rokon – 

habár megjegyzendő, hogy a Jugendben közölt rajz elnagyoltabb kidol-

gozású. Az alakokat mindkét esetben erős kontúrok határolják, a két nő 

arca pedig szintén sok hasonlóságot mutat.

Szintén a Jugend számára készült Ferenczynek egy címlapterve is,69 

amelyet végül nem közöltek (44. kép).70 A grafi ka a festő korai szecessziós 

érdeklődéséről tanúskodik. A frontálisan elhelyezett szimbolikus nőalak 

és a körülötte elhelyezett növények, levelek kanyargó kontúrvonalakkal 

kialakítottak. A nő arcának hullámos körvonala feltűnik a Daphnis és 

Chloé II. női arcánál is, a hölgy körül elhelyezett stilizált levelek pedig a 

Nápolyi emlék előterében köszönnek vissza.

1901-ben a Művészet című folyóirat számára Ferenczy két címlapter-

vet71 is készített a Lyka Károly által meghirdetett pályázatra (45. kép). A 

lapokon a milói Vénusz emblematikus alakja köré szervezte a kompozí-

ciót:72 a szobor elé járulnak a különböző társadalmi rétegek képviselői. 

Plakátok és katalóguscímlapok

Ferenczy Károly készítette a nagybányai festők első kiállításának plakát-

ját, amely az egyik „első magyar művészi, stílusos plakát” volt.73 Sajnos 

nem maradt eredeti példány belőle az utókorra. Ismerjük azonban a 

Magyar Művészetben közölt reprodukciót,74 a katalóguscímlap azonos 

motívumú, litografált változatát,75 valamint az egyező léptékű, olajfes-

tékkel vászonra készült tervet is (46. kép).76 A rajzon három fi atal legény 

69 oeuvre-kat. G. 95.
70 Plesznivy 2011. 78.
71 oeuvre-kat. G. 211–212.
72 Hasonlóan Vaszary Jánosnak az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat számá-

ra készített plakátjához, amelyen szintén ez a szobor jelenik meg. Plesznivy 2011. 78.
73 Réti 1994. 19.
74 oeuvre-kat. G. 168.
75 oeuvre-kat. G. 169.
76 oeuvre-kat. F. 100.
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látható, „amint nekiballagnak az erdőnek, naiv, csudálkozó szemmel néz-

nek bele az égbe, a lombkoronák közé, a meghitt pázsitra. Piktorok, mert 

vázlatkönyv van a hónuk alatt, és meglehetősen viseltes ruha a testükön. 

De a szemükben öröm sugárzik, mintha szerelmesek volnának, ebbe az 

ő szabad birodalmukba, és legfőképp a szabadságukba. Ez a plakátrajz 

program volt, amely híven beszélte el az utcasarkokon a nagybányaiak 

tendenciáját.”77 Lyka Károly leírásának megfelelően a grafi kán három 

festő szerepel az előtérben erdei közegben. A fáknak csak törzseit látni, 

amelyeket a grafi ka felső szegélye levág. Az alakokat, illetve környeze-

tüket hangsúlyos, dekoratív kontúrvonalakkal alakította ki Ferenczy. A 

rajz bal oldalán a tárlat helyszínének, míg jobb oldalán idejének feliratai 

szerepelnek. A grafi ka felületéből elnyújtott téglalapot szakít ki a plakát 

címének szövegtáblája. A rajz mindössze három színből épül fel: a papír 

színének megfelelő fehér a két szélső alak és a szövegtábla színe, az erdő 

fái sötétkék színűek, míg felettük halványabb kék színű ég látható. A kon-

túrok, a középső festő kabátja, valamint a szövegtábla betűi pedig fekete 

színű.78 

A plakát markáns kontúrvonalai, síkszerű dekorativitása rokonságot 

mutat a Kiss József-versekhez készült illusztrációk formai megoldásával,79 

közülük is különösen az Erdőben című rajzzal. A hasonlóság főként az 

azonos formájú képmezőben mutatkozik meg: mindkét esetben a rajz 

alsó részéből egy hozzávetőlegesen azonos méretű téglalap van kivágva. 

Ezt az üresen hagyott felületet az illusztrációnál a vers szövegtükre, 

míg a plakátnál a kiállítás címe foglalja el, ezenfelül pedig a feliratok a 

betűtípusai is megegyeznek. Habár az Erdőben című képen Ferenczy 

nem helyezett alakokat a tájba, a plakáton az illusztráció több eleme is 

visszatér, így például a baloldalon lévő levágott tetejű fatörzs a kiállítás 

plakátjának fatörzseivel azonos. A lombozat emellett mindkét grafi kán 

hasonlóan elmosódott, csak kontúrvonalakkal körülhatárolt. 

Az Erdőben-illusztráción túl, a díszkötet Erdő parancsol című, egész 

oldalas, plakátszerű lapja is hasonlóságot mutat az első nagybányai kiál-

lítás plakátjával. Habár a képmező ebben az esetben nem azonos alakú, 

a plakát betűi az illusztráció alatt szereplő felirat tipográfi áját idézik. 

77 Lyka 1898. (Tímár 1996. 140–144.)
78 Ferenczy 2011. 183. (Földi Eszter írása)
79 Plesznivy 2011. 77.
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Egyeznek továbbá a fákat, tömegeket kiemelő és azokat összefoglaló erős 

kontúrok is.

A nagybányai művésztelep második kiállítására80 ugyancsak Ferenczy 

Károly készítette el a plakátot és a meghívót81 (47. kép). Mindkét grafi ka 

tartalmában és formai megoldásában is az első plakátra emlékeztető képi 

elemeket tartalmaz, mint például a fatörzsek architektonikus sorából elő-

bukkanó festők alakjait.82 Ugyanazok a fatörzsek láthatók rajtuk, mint az 

Erdőben és az Erdő parancsol című illusztrációkon. A szecessziós vonal-

vezetésű, erősen stilizált meghívó stílusában – az említetteken túl – még 

más Kiss József-illusztrációkkal is rokonságot mutat.

Ferenczy Károly első gyűjteményes kiállításának plakátját és a kataló-

gus címlapját83 is maga tervezte 1903-ban (48. kép). Ezek szintén hasonló 

elemeket tartalmaznak, mint a plakátjellegű Erdőben és az Erdő parancsol 

című Kiss József-illusztrációk. Ilyen egyező motívum például a feliratok 

betűtípusa.

Kisgrafi kai művek

Ferenczy egyik kisgrafi kai műve: gróf Baich Mihály számára, 1900 körül 

készített ex librise84 és a Gyilkos harang vázlatai szoros kompozíciós ha-

sonlóságot mutatnak (49. kép). Ugyanúgy egyetlen kanyargó, lendületes 

vonal fogja közre a kompozíciót, amelynek két oldalán ugyancsak szim-

metrikusan vannak elhelyezve a fi gurák – nőalakok helyett őzek, akik a 

középen látható könyv felé fordulnak.

Festmények

A Kiss József-versekhez készült illusztrációk és Ferenczy néhány festmé-

nye között is megfi gyelhető több hasonló tartalmi és formai vonás is. 

80 A nagybányai művésztelep második kiállítása 1898. december 15-től 1899. január 

15-ig tartott, szintén a régi Műcsarnokban.
81 oeuvre-kat. G. 173–174.
82 Plesznivy 2011. 78.
83 oeuvre-kat. G. 231–232.
84 oeuvre-kat. G. 203.
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A szakirodalom leginkább az Archeológia című festmény és az illuszt-

rációk egyező, síkszerű, erősen stilizált kialakítását hangsúlyozza.85 A 

Varrólány dalához készült grafi ka ugyanúgy többosztatú, mint az emlí-

tett kép.86 Továbbá – mint azt már korábban említettem – a festmény elő-

terében ásó férfi alakok az Arany szobránál című rajzon is megjelennek.87 

Ezenfelül több más illusztráción is megjelennek a képre jellemző hang-

súlyos kontúrvonalakkal körülhatárolt alakok és formák, valamint az 

erőteljes dekorativitás, mint például az Erdő parancsol című festményen.

A másik kép, amely párhuzamba állítható az illusztrációkkal, az Or-

feusz88 (1894, 50. kép). Az erdei háttér előtt magányosan hegedülő ifj ú a 

Daphnis és Chloé című vershez készült első illusztráció fuvolázó fi úalak-

jával mutat szoros tartalmi hasonlóságot.89

Összegzés és az illusztrációk értékelése

Ferenczy Károlynak a Kiss József-versekhez készült több rajza és fest-

ménye az első magyar szecessziós illusztrációk közé tartozik. Művei a 

müncheni szecesszióval, annak a naturalizmust panteizmussal színező 

felfogásával mutatnak hasonlóságot.90 A bennük megnyilvánuló szinteti-

zálás azonban a francia mesterekkel is rokonítja őket.91 A többi résztvevő 

illusztrátor közül egyedül Ferenczy tudta a költemények hangulatának, 

lényegének összegzését adni, azokat az általánosítás szintjére emelni.

A korabeli műkritika és a sajtó írásaiból, cikkeiből is kiderül, hogy 

Ferenczy illusztrációi kiemelkednek a díszkötet alkotásai közül, de-

koratív, összegző stílusuk nem egyezik azok elbeszélő jelenetfűzésével. 

Habár a kortárs értékelések között kezdetben nem volt egyetértés abban 

85 Sőt Majoros Valéria Vanília szerint Ferenczy ennek mintájára készíthette 

legtöbbjüket. Majoros 2003. 7.
86 Genthon 1963. 50.
87 Ld. 97. jegyzet
88 oeuvre-kat. F. 47.
89 Majoros 2003. 7.
90 A müncheni festészetben az 1880–1890-es években a hangulati szimbolizmus do-

minált, amelynek jellemzője a hangulati táj és a vallási téma szimbiózisa. Ennek hatá-

sával, illetve utóéletével Ferenczy életművén belül Sármány-Parsons Ilona foglalkozik 

tanulmányában. Sármány 2005. 89–100.
91 Gellér 1997. 41.
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a tekintetben, hogy ez az idegenség gazdagítja-e a kötetet,92 vagy sem, ma 

már világosan látjuk értéküket a dekoratív kezdeményezés terén.

Az illusztrációknak a Ferenczy-életművön belüli elhelyezésük, az 

egyes művekkel való hasonlóságuk tárgyalása során több olyan azonos 

szellemiségű, formavilágú alkotás is szóba került, amelyek a festő korai 

korszakában megjelenő szecessziós formavilágra utalnak.93 A Kiss József-

illusztrációk, az első és második nagybányai kiállításhoz készített plaká-

tok és meghívók, valamint Ferenczynek az 1903-as nemzeti szalonbeli 

önálló kiállítása számára tervezett plakátja és katalóguscímlapja után 

már nem érvényesül művein a szecesszió forma- és gondolatvilága. Ez 

a fajta szemlélet legteljesebben az említett illusztrációkon bontakozik ki. 

Erről tanúskodik a Nápolyi emlék, az Ágota kisasszonyhoz készült rajz, az 

Előhang, a Daphnis és Chloé mindkét illusztrációja, az Arany szobránál 

című grafi ka és a Varrólány dalának két szélső egysége. Hangsúlyoznunk 

kell azonban, hogy néhány illusztráción nem jelentkezik az említett 

dekoratív, stilizáló szándék, hanem inkább a díszalbum többi művéhez 

hasonló, akadémikus szemléletű stílus jellemzi őket. Ilyen például a Kin-

cses Lázár lánya és a Szép Batóné című festmények, valamint a Varrólány 

dalához készült triptichon középső képmezője. Külön stílust képvisel a 

Gyilkos harang szimbolikus szénrajza. Az Erdőben és Az erdő parancsol 

címűillusztrációk erősen stilizált tájképei pedig plakátjellegükkel térnek 

el a többi mű kialakításától.

Ha stiláris szempontból nem mutatnak is egységes képet az illusztráci-

ók, abban a tekintetben egyeznek, hogy mindegyik a költemények hangu-

latát, lélektanilag fontos mozzanatát emeli ki, összesűrítve ezáltal a versek 

mondanivalóját, jelentését egyetlen szimbolikus értelmű ábrázolásban.

Ferenczynek viszonylag kevés számú alkalmazott grafi kai műve kö-

zött minden szempontból kiemelt művészi színvonalat képviselnek a Kiss 

József-illusztrációk. Ugyanakkor nemcsak a grafi kák között, hanem az 

életmű egészében is fontos helyet töltenek be: egy később nem folytatott 

dekoratív, szecessziós irányvonal jelenlétéről tanúskodnak.

Ferenczy Károly újszerű, stilizáló illusztrációi nemcsak a nagybányai 

művésztelep, de a magyar művészet viszonylatában is nagy jelentőségűek. 

92 Erre például már Petrovics Elek is felhívta a fi gyelmet Ferenczy Károlyról szóló 

monográfi ájában. Petrovics 1943. 23.
93 Szabadi 1979. 22.
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14. kép: Hollósy Simon: Mögöttem semmi, előttem semmi, 1896, olaj, 

vászon, Budapest, MNG. Forrás: Kiss 1897. 45.

15. kép: Iványi Grünwald Béla: Ó mért oly későn, 1896, szén, papír, Buda-

pest, MNG. Forrás: Kiss 1897. 113.

16. kép: Iványi Grünwald Béla: Könyvdísz, nincs adat. Forrás: Kiss 1897. 

33.

17. kép: Iványi Grünwald Béla: Keletiek, 1896, lappang. Forrás: Kiss 1897. 

29.

18. kép: Iványi Grünwald Béla: Az anyaszív I., lappang. Forrás: Kiss 1897. 

183.
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19. kép: Iványi Grünwald Béla: Az anyaszív II., lappang. Forrás: Kiss 

1897. 184.

20. kép: Ferenczy Károly: Daphnis és Chloé I. (antik), 1896, olaj, karton, 

Budapest, MNG (oeuvre-kat. F. 82). Forrás: Kiss 1897. 46.

21. kép: Ferenczy Károly: Daphnis és Chloé II., 1896, szén, papír, Buda-

pest, MNG (oeuvre-kat. G. 149). Forrás: Kiss 1897. 47.

22. kép: Ferenczy Károly: Ágota kisasszony I., 1896, kréta, papír, Buda-

pest, MNG (oeuvre-kat. G. 143). Forrás: Kiss 1897. 69.

23. kép: Ferenczy Károly: Ágota kisasszony II., 1896, olaj, vászon, Szent-

endre, Ferenczy Múzeum (oeuvre-kat. F. 81). Forrás: Ferenczy 2011. 

346.

24. kép: Ferenczy Károly: Nápolyi emlék, 1896, szén, papír, Budapest, 

MNG (oeuvre-kat. G. 145). Forrás: Kiss 1897. 118.

25. kép: Ferenczy Károly: Előhang, 1896, kréta, papír, Budapest, MNG 

(oeuvre-kat. G. 147). Forrás: Kiss 1897. 1.

26. kép: Ferenczy Károly: Leányok virágokat gondoznak, olaj, vászon, 

1889, Budapest, MNG (oeuvre-kat. F. 13). Forrás: http://www.mng.

hu/kiallitasok/idoszaki/2/3017 (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

27. kép: Ferenczy Károly: Kertészek, 1891, olaj, vászon, Budapest, MNG 

(oeuvre-kat. F. 17). Forrás: http://www.mng.hu/kepkereso/oldal:1/621 

(hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

28. kép: Ferenczy Károly: A varrólány dala, 1896, kréta, lemezpapír, Bu-

dapest, MNG (oeuvre-kat. G. 150). Forrás: Kiss 1897. 49.

29. kép: Ferenczy Károly: Szép Batóné / Zsidó ünnep, 1896, szén, papír, 

1896, Budapest, Magyar Zsidó Múzeum (oeuvre-kat. G. 156). Forrás: 

Kiss 1897. 59.

30. kép: Ferenczy Károly: Az erdő parancsol, 1896, olaj, vászon, lap-

pang (oeuvre-kat. F. 80). Forrás: http://ferenczy-mng.blogspot.

com/2012/02/wanted.html (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

31. kép: Ferenczy Károly: A hegyibeszéd I., 1896, Budapest, MNG (oeuvre-

kat. F. 86). Forrás: http://www.mng.hu/kepkereso/oldal:1/170 (hoz-

záférés ideje: 2012. április 25.)

32. kép: Ferenczy Károly: Erdőben, 1896, nincs adat, lappang (oeuvre-

kat. G. 158). Forrás: Kiss 1897. 135.

33. kép: Réti István: Jehova I., nincs adat, lappang. Forrás: Kiss 1897. 157.

34. kép: Ferenczy Károly: Arany szobránál, 1896, nincs adat, lappang 

(oeuvre-kat. G. 157). Forrás: Kiss 1897. 177.
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35. kép: Ferenczy Károly: Archeológia, 1896, olaj, tempera, vászon, 

Budapest, MNG (oeuvre-kat. F. 71). Forrás:http://www.mng.hu/

kepkereso/oldal:1/133 (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

36. kép: Ferenczy Károly: Kincses Lázár lánya, 1896, olaj, papírlemez, 

Budapest, MNG (oeuvre-kat. F. 84) . Forrás: Ferenczy 2011. 180.

37. kép: Ferenczy Károly: A jövendő, 1898, olaj, vászon, Szentendre, 

FerenczyMúzeum (oeuvre-kat. F. 118). Forrás: Ferenczy 2011. 181.

38. kép: Ferenczy Károly: Epitaphium, 1896, olaj, vászon, lappang (oeuvre-

kat. F. 83). Forrás: http://ferenczy-mng.blogspot.com/2012/02/

wanted.html (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

39. kép: Ferenczy Károly: A gyilkos harang, 1896, szén, olaj, papír, ma-

gántulajdon (oeuvre-kat. G. 151). Forrás: Kiss 1897. 151.

40. kép: Ferenczy Károly: Címlapterv. Morvay Győző: Magyarázó tanul-

mány Az ember tragédiájához, 1897, kréta, papír, Budapest, MNG 

(oeuvre-kat. G. 170). Forrás. Ferenczy 2011. 319.

41. kép: Ferenczy Károly: Költő lanttal, 1902, olaj, papír, Budapest, MNG 

(oeuvre-kat. F. 160). Forrás: Kiss 1897. 181.

42. kép: Ferenczy Károly: A merengőhöz, 1902, olaj, vászon, Budapest, 

MNG (oeuvre-kat. F. 161). Forrás: http://www.mng.hu/kiallitasok/

idoszaki/2/2931 (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

43. kép: Ferenczy Károly: Kávézó házaspár. Illusztráció a Jugend című 

folyóiratban, 1896, nincs adat, lappang (oeuvre-kat. G. 140). Forrás: 

Ferenczy 2011. 79.

44. kép: Ferenczy Károly: Címlapterv a Jugend című folyóirathoz, 1890, 

szén, papír, Szentendre, Ferenczy Múzeum (oeuvre-kat. G. 95). For-

rás: Ferenczy 2011. 321.

45. kép: Ferenczy Károly: Címlapterv a Művészet című folyóirathoz, 

1901, fekete és kék ceruza, papír, Budapest, MNG (oeuvre-kat. G. 

211). Forrás: Ferenczy 2011. 393.

46. kép: Ferenczy Károly: Plakátterv I. Az első nagybányai kiállítás pla-

kátja (vázlat), 1897, tempera, vászon, Szentendre, Ferenczy Múzeum 

(oeuvre-kat. F. 100). Forrás: http://mek.niif.hu/03100/03125/html/

eletrajz.htm  (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

47. kép: Ferenczy Károly: A Nagybányai festők II. kiállításának meghívó-

ja, 1898, nincs adat, lappang (oeuvre-kat. G. 174). Forrás:http://www.

mng.hu/kiallitasok/idoszaki/2/2948 (hozzáférés ideje: 2012. április 

25.)
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48. kép: Ferenczy Károly: Az 1903-as nemzeti szalonbeli Ferenczy-kiál-

lítás plakátja, litográfi a, papír, OSZK, Plakáttár (oeuvre-kat. G. 231). 

Forrás: http://hg.hu/cikk/design/12679-szecesszio-a-magyar-plakat-

korai-viragzasa (hozzáférés ideje: 2012. április 25.)

49. kép: Ferenczy Károly: Ex libris Gr. Baich Mihály, 1900 körül, tus, 

papír, Budapest, MNG (oeuvre-kat. G. 203). Forrás: Ferenczy 2011. 

393.

50. kép: Ferenczy Károly: Orfeusz, 1894, olaj, vászon, Budapest, MNG 

(oeuvre-kat. F. 47). Forrás: http://raebredes.blogspot.com (hozzáférés 

ideje: 2012. április 25.)
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Simonkay Márton

Búza vagy bárány? 

A bekerítések és a kora újkori 

angol táj átalakulása

G
azd’uram! Az nem megy csak a fejembe, hogy élnek a halak 

a tengerben?” – kérdezi Shakespeare egyik mellékszereplője. 

„Hogyan? Hát mint szárazon az emberek: a nagyok megeszik a 

kicsinyeket. Semmivel sem tudnám a mi gazdag pénzzsákjainkat oly talá-

lóan összehasonlítni, mint a czápával: mint játszik, hempelyeg, maga előtt 

hajtva nyomorú prédáját, míg végre lenyeli valamennyit egy falatra. Ily 

czápák, hallom, a szárazon is vannak, kik addig tátognak, míg az egész 

községet templomostúl, tornyostúl, harangostúl, mindenestűl el nem 

nyelik.”1

A fenti sorok eredetijét a XVII. század elején jegyezte le a reneszánsz 

dráma nagymestere. Shakespeare érzékeny volt hazája, a korabeli Anglia 

társadalmi problémáira, így érdemes néhány szót – történeti szempont-

ból – vesztegetni a fenti idézetre. A megelőző századokban elindult 

mélyreható változások egyike, hogy a középkori viszonyokhoz képest 

átalakult földbirtokok megoszlása és hasznosítása. Ennek a folyamatnak 

1 Shakespeare, William: Pericles, Tyrus hercege. Az ötletet Beresford 1998a. 67. 

oldaláról vettem. Hasonlóan fogalmaz Morus Tamás Utópiájában, a tolvajlás okáról: 

„Juhaitok! […] Szelíd állatok egyébként és kevéssel beérik. Most azonban, tartja a 

szólás-mondás, olyan mohók és telhetetlenek, hogy már embereket kezdenek falni; 

szántóföldeket, majorságokat, falvakat tesznek pusztává és néptelenné. Az ország 

némely részében fi nomabb és ezért drágább a gyapjuk: itt a nemesek, nagyurak, sőt 

apáturak, felszentelt papok, be nem érve rendszeres évi javadalmaikkal, amit elődeik 

óta hoznak birtokaik s melyből henye pompában élnek a köznek nem hasznára, 

legfeljebb kárára, nem tartják fenn a szántóföldeket, hanem mindent legelővé 

változtatnak: a majorságokat lebontják, a falvakat elsöprik, legfeljebb a templomot 

hagyjak meg: juhakolnak.” Morus 1941.
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voltak nyertesei („cápái”) és vesztesei („nyomorú prédái”) egyaránt. Kik 

voltak ők, hogyan próbáltak boldogulni földjeiken, hogyan alakították 

környezetüket, milyen külső tényezők játszottak ebben szerepet? Dolgo-

zatomban ezekre a kérdésekre keresek választ a szakirodalom segítségé-

vel. 

A bekerítések társadalmi vonatkozásai

A bekerítés, enclosure különböző szerzőknél igen sokféle értelmezésben 

fordul elő. Átlagos esete így hangzik: más szántójának kisajátítása és 

elkerítése, amely a továbbiakban legelőként hasznosul, a tulajdonos ki-

hajtja rá juhait (és vállalkozóként gyapjút ad el piacra). Ez a meghatározás 

nem pontos, felvet azonban néhány kérdést, amelyekről a későbbiekben 

még lesz szó: történt-e tulajdonosváltás, változott-e a föld hasznosulási 

módja és kényszer hatására ment-e végbe a folyamat. A birtokterület 

szempontjából nézve a következő defi níciót adhatjuk a bekerítésekre: a 

falu szórtan elhelyezkedő parcelláinak újrarendezése kompakt, bekerített 

mezőkként.2 Legjobb azonban, ha a teljességre törekszünk, ahogyan Peer 

Vries is teszi, hiszen az enclosure-t több, egymással párhuzamos jelenség 

leírására használjuk: egyrészt a közföld vagy a parlagföld eladására, ma-

gántulajdonba kerülésére, másrészt a magántulajdonú szántók tagosítá-

sára, harmadrészt pedig az újonnan kialakított parcellák sövénnyel vagy 

kerítéssel való elkerítésére (ez utóbbi tehát a gyakorlatban is bekerítést 

jelent).3 

Térben és időben egyaránt be tudjuk határolni a jelenséget: előbbire az 

1. és a 2. melléklet szolgáltat adatokat. A térképre vitt adatokból kitűnik, 

hogy a XV–XVI. században legnagyobb mértékben bekerítésre került 

megyék (shire) az ország középső részén találhatók (Midlands), míg az 

1600 körül már több mint felerészt bekerített területek Anglia nyugati és 

délkeleti részén, azonban a kettő a legritkább esetben esik egybe. (Erről 

a látszólagos ellentmondásról a művelési módok tárgyalásánál lesz még 

szó.) Ha időben keressük a bekerítések „kiterjedését”, akkor terminus 

post quemnek tekinthetünk egy 1459-es parlamenti kérvényt, amely 

az enclosure során elkövetett visszaélésekkel foglalkozik, de Beresford 

2 Beresford 1998b. 142.
3 Vries 1995. 80.
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szerint már a XV. század első felében is történtek bekerítések.4 A folyamat 

végét a XIX. század elejéhez köthetjük, amikor törvényben rögzítve fel-

parcellázták a maradék falusi közföldeket.5

A bekerítések előzményeit vizsgálva demográfi ai, strukturális és gaz-

dasági tényezőkről egyaránt meg kell emlékeznünk. Az egyik egy súlyos 

népesedési katasztrófa, amely a XIV. században érte Angliát. A század 

elején bekövetkező hidegperiódus gyenge termésű éveket hozott, az állat-

állományt járványok tizedelték, 1348–49-ben pedig a „fekete halálként” 

ismert európai pestisjárvány pusztított a Brit-szigeteken. Ez összességé-

ben egymillió fő feletti népességcsökkenést hozott (ez a korabeli lakosság 

harmada), a lakosságszám pedig csak a kora újkorban érte el újra az 1300 

körüli értéket.6 A pusztulás munkaerő-hiányt okozott, s ennek – groteszk 

módon – jótékony hatásai is voltak: a bérek növekedtek, sok benépesít-

hető, parlagon maradt föld (waste) maradt országszerte, mindezek pedig 

– mivel a földesurak különböző kedvezmények biztosításával igyekeztek 

megnyerni maguknak a parasztokat – gyakran a jobbágyi kötöttségek 

lazulását, felszámolását jelentették.

Az angol társadalom korszakunkban alapvetően rurális társadalom 

volt, tehát a népesség döntő részének mindennapi életét és a közösségben 

elfoglalt helyét egyaránt a földhöz való viszony határozta meg. Ez a má-

sodik fontos előzménye a bekerítéseknek, ugyanis Angliában a középkor 

végén már nem beszélhetünk klasszikus jobbágyságról. A parasztság 

bizonyos korlátok között örökíthette földjét, sőt, adásvételre is sor kerül-

hetett7 – ez utóbbi a feudális Európában sok más helyen elképzelhetetlen 

volt. 

Érdemes tehát megvizsgálnunk a földtulajdonlás formáit. Több fajtáját 

különböztethetjük meg: a parasztok saját földjeit, a majorsági földeket 

és úgynevezett open-fi eld területeket, amelyeket a falu lakói közösen 

4 Vári 1983. 510.
5 Bár a XVIII. században is történtek igen jelentős bekerítések, jelen tanulmány a 

XV–XVII. századi változásokkal foglalkozik bővebben, így előbbiek nem kerülnek 

kifejtésre.
6 A szűkös évek egymás után jöttek: 1315, 1316, 1320, 1321; 1319-ben és 1321-ben 

marha- és birkavész pusztított. A lakosságszám 1300-ban 3,75 millió fő körül volt, 

1350-ben pedig mindössze 2,1 millió fő élt Angliában. Az angol demográfi át kutatók 

szerencsés helyzetben vannak, mivel már a középkor végétől szinte hiánytalan 

anyakönyvekre támaszkodhatnak, így a számadatokat helytállónak tekinthetjük. 

Beresford 1998b. 142.; Dyer 1997. 63.; Griffiths 1997. 184–187. 
7 Macfarlane 1993. 89–90.
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használtak. Ez általában ridge-and-furrow rendszerben történt, ami 

azt jelentette, hogy keskeny sávokat – barázdákkal, bakhátakkal tagolt 

területeket, angolul selionokat – kaptak az egyes családok művelésre.8 

Egy-egy család akár egymástól távolabb eső parcellákat is birtokolhatott, 

például örökösödés révén. Egyes open-fi eld területeket pedig legeltetésre 

használtak, de ugyanúgy lehettek közös használatúak a faluhoz tartozó 

más természeti adottságú helyek: mocsarak, halastavak, ligetes erdők stb.

A faluközösség szintén a földviszonyok szerint alakította ki a helyi hi-

erarchiát, a „csípéssorendet”: alulról indulva a koldusok, csavargók után 

közvetlenül a cottagerek, zsellérek következtek, akik belső, ház körüli 

telkükön kívül nem rendelkeztek művelhető földterülettel, bérmunkából 

éltek. A jobbágyokból lett copyholderek bérleti szerződéssel művelték 

földjüket – a kora újkorban ezeknek a szerződéseknek a lejárati ideje 

egyre inkább csökkent (akár száz évről néhány tíz évre) a földbirtokosok 

minél nagyobb bevételre való törekvése miatt. A bérletek jelentőségét 

mutatja, hogy a kora újkorban minden ötödik földművelő jobban függött 

a bérelt területen szerzett javaktól és a fi zetendő bérleti díjtól, mint saját 

földjének jövedelmétől.9 A tendencia a földek minél nagyobb tagban, 

rövid időre, magas bérleti díjért való átengedése felé mutatott.10 Ez a két, 

a földesúri joghatóság alá tartozó társadalmi réteg fokozottan támaszko-

dott a közös földek használatára, így ha azokat magánosították, megélhe-

tésük veszélybe került. Egykori copyholderekkel, valamint cottagerekkel 

találkozhatunk a növekvő számú csavargók, városi munkások és az első 

gyarmatosok között is.

A freeholderek saját jogukon, szabadon bírták földjüket – őket ne-

hezebb volt kimozdítani helyükből, mivel nem függtek közvetlenül a 

földesúrtól, csak jelképes ajándékokkal tartoztak neki. A korszak nyer-

tesei a yeomen csoportja volt, akik szabad középbirtokos parasztokként 

bérmunkával dolgoztattak, és földvagyonuk növekedésével akár a gentry, 

a birtokos nemesség társadalmi pozícióját is elérhették. Utóbbiak közül 

kerültek ki legtöbbször a megyék vezetői. Szintén átjárható volt a társada-

lom a peerek, a bárók felé, ugyanis a főnemesi családok jó része a rózsák 

háborújában (1455–85) kihalt, az első Tudor-király, VII. Henrik pedig 

a pártütőnek vélt előkelők javait elkoboztatta (s így növelte a korona 

8 Beresford 1998a. 83–85.; Dyer 1997. 63.
9 Baker 1980. 206.
10 Vries 1995. 81.
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földbirtokait).11 A kihaltak, szánűzöttek helyére pedig új, a koronához 

hű családok kerültek. A korábban a szomszéd uraság megfegyelmezésére 

használt népes parasztságra (tenantry) pedig a Tudor-kor belső békéje 

idején már nem volt szükség, jöhettek a bekerítések.12

A bekerítések előnyeit elsősorban az újabb birtokhoz jutott tulajdo-

nosok, vállalkozók érezték. A gyapjú textiliparra gyakorolt hatása és a 

földpiac kibontakozása azonban elősegítette, hogy vagyonos kereskedők, 

városi mesteremberek, segédmunkások és sokan mások részesedjenek a 

gazdasági előnyökből – ez jelenthetett munkalehetőséghez jutást csak-

úgy, mint a vagyon fokozatos gyarapítását. Az így keletkezett tőkét pedig 

igen gyakran földbirtokba fektették, ugyanis ez biztos megélhetést és 

társadalmi megbecsülést jelentett.13

További birtokgyarapodást jelentett az egyházi, főleg a kolostori föl-

dek, majd pedig a korona földjeinek kiárusítása. Ez a VIII. Henrik alatti 

törvényektől egészen az első Stuartokig, a XVII. század elejéig terjedt, 

amikor is az egyházi és koronabirtokok száma a harmadára–negyedére 

esett vissza: Norfolkban például szűk negyedszázad alatt, 1535 és 1558 

között 20%-ról 11,3%-ra csökkent arányuk.14 (Korábban a monostorok 

maguk is hajtottak végre birtokkoncentrációt és bekerítéseket.)15 A 

yeomanry és a gentry rétege, akik a helyi, megyei szintű vezetést alkották, 

megkapták–megvették–bérbe kapták ezeket a földeket, hatalmuk pedig 

ezzel arányosan nőtt.

11 Griffiths 1997. 207.
12 Tawney, Robert Henry (fő műve: Th e Agrarian Problem in the Sixteenth Century. 

London, 1912.) után Vári 1983. 507.
13 Így például a cserzővargák földet kezdtek bérelni, s ezzel – a konjunktúra 

kihasználása mellett – a gentry pozíciójába igyekeztek kerülni, a nagykereskedők 

földvásárlásaikkal pedig a peerek fényűzését próbálták tükrözni (itt a reprezentáció 

háttérbe szorította a gazdasági előnyöket). Beresford 1998b. 191.; Emery 1980. 274.
14 1436-ban 25–33%-a volt az angliai földeknek egyházi vagy koronabirtok, 1690 

körül 5–10%-a (ez utóbbi már Wales-szel együtt). Az egyházi földek elvétele és a 

szerzetesrendek feloszlatása (Dissolution of Monasteries) 1536 és 1541 között zajlott. 

Ezekre és a norfolki adatokkal kapcsolatban lásd Guy 1997. 249–251. és Vries 1995.  

80.
15 Beresford 1998b. 192.
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Búza vagy bárány? A bekerítés gazdasági okai

Mit érdemes piacra vinni, mi az, aminek az előállításából meg lehet élni? 

A mezőgazdaságban csakúgy, mint más szektorokban, ez időszakosan 

változik. Itt azonban a termelés fokozottan kötődik a természeti tényezők 

alakulásához – a gazdasági és az egzisztenciális túlélés feltétele az ezek-

hez való alkalmazkodás. Anglia több talajtípusa – a regionális különb-

ségekről később lesz szó – egyaránt alkalmas legeltetésre és szántóföldi 

növénytermesztésre, ezért különösen hangsúlyosak a piaci feltételek, 

elsősorban pedig az árak alakulása.

Ha a piac képes hatni a mezőgazdasági termelésre, akkor a termőföld 

használói – bizonyos idő után és a kedvező feltételek meglétekor – a 

kisebb befektetési költséggel, magasabb áron eladható terményt fogják 

előnyben részesíteni. Érdemes tehát összehasonlítani a búza és a gyapjú 

megtérülését árindexeiken keresztül, ahogyan a 3. mellékletben láthat-

juk. Árindexek láthatóak, tehát a két termény egymáshoz viszonyított árai 

szerepelnek itt (és nem valódi értékük). Ez a sajátos megközelítés rögtön 

felveti a vizsgálat gazdaságtörténeti nehézségeit: a ránk maradt adatok 

zömmel hatósági iratok és kereskedelmi megállapodások, amelyek a 

gyapjú mennyiségét zsákokban adják meg. Egy zsák tartalma – ahogyan 

egyes XVI. századi számadásokból kiderül – körülbelül 120–180 juh 

„produktuma” volt.16 Eltérés mutatkozott azonban a szálak hosszában, 

sűrűségében, így jelentős minőségbeli különbségek adódtak, amelyek 

értékesítési nehézségekhez vezethettek – hiszen a textilipar a számára 

kedvező gyapjúfajtákra rendezkedett be. Itt kell megemlítenünk a juhte-

nyésztés fontos telepítő tényezőjeként a fl andriai, később pedig az angol 

textilipar központjait: fontos volt a szállítási (szárazföldi és hajózási) 

útvonalak közelsége, valamint a felvevőpiac közelsége: ezek voltak az ún. 

clothing counties Kelet-Angliában és a délnyugati megyékben.17 További 

nehézség a szezonális változások követése (csapadékosabb–szárazabb, 

hűvösebb–melegebb évek), valamint a nem folytonos adattáblák. A XIX. 

századi kutatás még kevésbé vette számításba ezt a sok tényezőt,18 azon-

ban a közgazdasági módszerekkel összeállított komplex ármutatók már 

több lehetőséget adnak a helyes értelmezésre.19

16 Beresford 1998b. 193.
17 Bersford 1998a. 103.;  Beresford 1998b. 183–184.
18 Beresford 1998b. 183–184.
19 E. H. P. Brown és S. V. Hopkins után Baker 1980. 199.



búza vagy bárány? 125

Tehát a 3. melléklet szerint az 1520-as évekig enyhe fölényben van 

a gyapjú ára, utána azonban – rövid kilengésektől eltekintve – a búza 

előretörését fi gyelhetjük meg. Ez összhangban van azzal, hogy Anglia 

népessége 1430–1460 körül emelkedésnek indult,20 ez élénkítette a helyi 

fogyasztást, a késő középkorban szinte folyamatosan növekedő bérek 

pedig 1510 után megtorpantak, és a termékek ára ezután már gyorsabban 

nőtt náluk.21 A viszonylag alacsony bérek egyébként a juhtenyésztésre 

ösztönöztek, hiszen az állatok nyírása általában idénymunka keretében 

történt.22 A termények, de főleg a búza árának gyors növekedésére a XVI. 

században hatással volt VIII. Henrik infl ációs politikája is, valamint az 

Újvilágból Európába áramló nagy mennyiségű nemesfém.23 További be-

folyásoló tényező lehetett a klíma időleges rosszabbodása – ez az átlagosan 

nagyobb mennyiségű évi csapadékban és két zordabb időszak keretében 

jelent meg, 1420–45 és 1555–1600 között.24 A grafi kon összességében az 

1520-ig lezajlott bekerítések céljával egybevág, amint ez több kutató is 

megállapítja.25 A gabona későbbi magasabb ára azonban alátámaszthatja 

azokat az „inverz” bekerítéseket, amelyeket egyes földesurak szántóik vé-

delmében hajtottak végre – hogy szomszédaik ill. a falubeliek ne hajtsák 

rá állataikat.26

A gyapjú árát jelentősen befolyásolta a textilipar: a virágzó közép-

korban Németalföld, közelebbről Flandria számított Európa textilipari 

központjának, Anglia pedig „tengerentúli” beszállítóként vett részt 

az előállítás folyamatában. A nyersgyapjú kivitele a XVI. században és 

később sem érte el az 1300 körüli értéket,27 az angol textilipar pedig – a 

tőkeerős vállalkozóknak és a sikeres, manufakturális munkaszervezés-

nek köszönhetően – fejlődésnek indult. A nyersgyapjú kivitelének helyé-

be fokozatosan a ruhaexport lépett, amely századokon át Anglia egyik 

20 Beresford 1998b. 186. További, népességre vonatkozó adatok Griffiths 1997. 224. 

és 228.
21 Baker 1980. 199. A XIV–XV. századi demográfi ai krízis mértékét mutatja, hogy az 

építőiparban a nem kvalifi kált munkaerő (a segédmunkások) bérei jóval gyorsabban 

növekedtek, mint képzettebb társaiké (az építésvezetőké).
22 Beresford 1998a. 103.
23 Baker 1980. 200.
24 Baker 1980. 201.
25 Beresford 1998b. 183.; Vári 1983. 509–510.
26 Baker 1980. 214.
27 Beresford 1998b. 185–186.
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legsikeresebb kiviteli ágazata volt.28 Bár a gazdaság motorja továbbra is 

a mezőgazdaság maradt, a rendszeres pénzforgalom – főleg a városok 

vonzáskörzetében – megjelent a falvak szintjén is, különösen London és a 

nagyobb települések körül.29

Birtokszerkezet és művelési módok

A kik? és a mit? kérdése után elérkeztünk a hogyanhoz, amely talán az 

egyik legérdekesebb pontja vizsgálódásunknak: hogyan, milyen szervező 

elvek mentén művelték földjüket az angliai falvak lakói? Nézzük meg 

először a majorsági földeket, a demesne birtokokat.

Angliában a késő középkorban alakult ki a bérgazdálkodás intéz-

ménye, amikor is a feudalizmusban megszokott munkaszolgálatok és a 

nemesurak cselédjei helyett már szabad parasztok, szerződésben rögzített 

bérért művelték a majorsági földeket. Ennek fő oka a korábban említett 

XIV. századi demográfi ai krízis, amely után a földesúrnak pénzben 

fi zetett adó behajtása egyre nehézkesebbé vált, a rossz termésű évek 

miatt sok hátralék gyűlt fel, a munkaerő-hiány pedig arra ösztönözte a 

birtokosokat, hogy a bérlőknek kedvezőbb feltételeket és hosszú távú bér-

leteket kínáljanak. Ennek oka a praktikum mellett a presztízs is lehetett, 

a földesurak ugyanis sok helyen szégyellték a parlagon hagyott földeket.30 

Megérte nekik ez azért is, mert az elhagyott épületeket a bérlők, mivel 

saját hasznukra dolgoztak, megfelelően karbantartották. A növekedés 

jeleit mutatta az, amikor a földtulajdonosok elkezdtek átállni a nagybani 

gazdálkodásra: ez azt jelentette, hogy egyre nagyobb birtokrészeket egyre 

rövidebb időszakra adták ki bérletbe, hogy a nyereséget maximalizálják – 

ez a folyamat a legnagyobb birtokosoknál és a monasztikus apátságoknál 

hamarabb, az inkább saját szükségleteik kielégítésére termelő középbir-

tokosságnál később indult el.31 A jobbágyi szolgáltatások visszaszoru-

lására jellemző, hogy 1450 körül a majorsági földek szinte teljes egésze 

bérleményként volt kiadva.32 A gyakran gyapjúba fektető, tőkeerős bérlők 

28 Baker 1980. 219.; Emery 1980. 276–280.
29 Például Earls Colne (Essex) gazdaságaiban gyümölcsöt, komlót termeltek a városi 

piacra. Macfarlane 1993. 105.
30 Baker 1980. 204.; Dyer 1997. 65.
31 Baker 1980. 204.
32 Baker 1980. 205.
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(általában yeomen) pedig – Dyer kifejezésével élve korai kapitalistaként 

– fejlesztéseket hajtottak végre a birtokon: például juhaklokat építettek.33 

Volt, hogy erre a földesúr közvetlenül ösztönözte a bérlőt: 1504-ben pél-

dául Th omas Pedder megígérte, hogy egy új kúriát épít a bérelt majorsági 

földjén Salfordban (Bedfordshire), társalgóval, galériával és kémények-

kel, cserébe pedig kap fát, cserepet és némi pénzt.34  A területek meg-

egyezéses bekerítéseiről egyes majorsági térképekből tudunk adatokra 

lelni: itt ugyanis általában kijelölték a füvesített részek határát, ez pedig 

könnyen bekerítéshez vezethetett.35 Ha a majorsági földeket már teljesen 

„belakták” a pásztorok juhaikkal, a mennyiségi fejlődés folytatásához új 

területek után kellett néznie a földbirtokosnak. A célnak az open-fi eld 

legeltetésre használt területei és a parasztok által szántónak használt par-

cellák egyaránt megfeleltek. Ezeket azonban már mások használták, így a 

nagyobb haszonra vágyónak a továbblépés többé-kevésbé erőszakos úton 

volt csak lehetséges. A majorsági művelés tehát a kora újkorban átalakult, 

területe pedig csökkent.

Az open-fi eld rendszer jellegzetességei leginkább Anglia középső 

területén mutathatók ki. Klasszikus változata esetén a falu körüli dűlők 

megközelítőleg azonosan kicsiny parcellákra tagolódtak – településen-

ként akár kétezer osztásról is tudunk –,36 így itt a bekerítés problémákkal 

járt. Máshol azonban az enclosure-nek nem volt akadálya, akkor sem,  

ha ez közös legelő bekerítését jelentette – pedig a parcellák elhelyezke-

dése hasonló volt az első esetben leírtakhoz. A jelenség magyarázata 

az eltérő településszerkezetben rejlik:37 A champaign területen a házak, 

utcák egymás mellett állnak, szabályos falvak képét rajzolják ki, így a 

mezőgazdasági művelés ezek köré szerveződik. Az enclosed területeken 

(máshol woodland counties-nak is nevezik őket, utalva magasabb erdős-

ültségükre), tanya- ill. bokorszerű településszerveződésekkel találkozha-

tunk, amelyek több lehetőséget biztosítanak az egyéni gazdálkodáshoz.38 

„We may see many of their houses built alone like raven’s nests, no birds 

33 Dyer 1997. 68.
34 A kapott pénz ₤6 13s 4d volt. Beresford 1998a. 88.
35 Emery 1980. 264.
36 Emery 1980. 263.
37 Vári 1983. 517–518.
38 Emery 1980. 257.
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building neere them.” – így ír róluk egy kortárs 1604-ben.39 A bekerítések 

a woodland counties területén az open-fi eld visszaszorulásához, eltűnésé-

hez vezettek.

Az open-fi eld területén, amennyiben nem egyöntetűen legelőnek hasz-

nálták, két- vagy háromnyomásos gazdálkodás folyt.40 Ez téli,és tavaszi 

vetést jelentett, a fennmaradó területet pedig ugaron hagyták. Télen, 

ill. késő ősszel búzát vagy rozst, tavasszal árpát vagy zabot vetettek.41 A 

rendszer jellegzetességei a közös kaszáló (a takarmányozáshoz), a műve-

lés közösségi szabályozása, a két nyomásrendszer párhuzamossága (akár 

birtokon belül is) és a mixed farming.42 Érdemes ez utóbbira néhány szót 

vesztegetni. Az open-fi eld vidék központi területe a Midlands volt, amely 

Anglia éléskamrájának számított: kötött, agyagos, vízjárta talaja a gabo-

natermés helyi maximumát tudta felmutatni, a környezet laza dombsági 

talajai pedig parlagon maradtak. A XVII. században megfordult a ten-

dencia: az agyagos talaj legelővé vált, a környező dombok földjét pedig 

elkezdték feltörni, hogy ezután szántónak használják.43 Akárhogyan is, a 

talajadottságok teret biztosítottak a minél szélesebb körű kihasználásnak: 

ezért a könnyű talajokon (mészkő, márga rétegek felett) lévő szántókra 

– a termesztett növények bizonyos növekedési periódusaiban, általában 

ősszel – éjszakánként ráhajtották a juhokat. Ezeken a területeken a juhok 

haszonértéke nem is a gyapjú, hanem inkább a trágya volt (falvanként 

akár tízezernél is több haszonállatot tartottak!). A mixed farming mód-

szerét gyakorolták még Kelet-Angliában is, ahol a sok uradalom miatt a 

birtokok jó része az év döntő hányadában az uradalmi nyájak legeltetésé-

re volt fenntartva.44

A sok állat – főként juhok, de London környékén marhák, sertések a 

városi lakosság tejtermék-, hús- és bőrigényének kielégítésére45 – élelme-

zése volt a korszak egyik mezőgazdasági kulcsproblémája: a takarmány-

növények termesztése ugyanis nagyban függött a talajadottságoktól: a 

39 Francis Tigge (Th e humble petition of two sisters: the church and the commonwealth. 

London, 1604.) után Emery 1980. 257.
40 Emery 1980. 255.
41 Emery 1980. 263. Ne feledjük, a Brit-szigetek típusos óceáni éghajlatúak, a tél enyhe 

és esős.
42 Emery 1980. 263.
43 Vári 1983. 520.
44 Emery 1980. 269.
45 Emery 1980. 271.
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Midlandsnek csak korlátozott részén tudták bevezetni vagy éppen növelni 

arányukat.46 Ide köthető a hízók számára termesztett hüvelyesek, a bab, a 

borsó és a bükköny térhódítása – emellett újdonságnak tekinthető a mar-

harépa, a baltacím, az angolperje és más takarmánynövények elterjedése 

is.47 Az új fajtákat, felhasználási módokat könyvek is népszerűsítették, így 

például Barnaby Googe Foure Bookes of Hosbandrie (1577) című munkája 

a fehérrépát zöldség helyett már takarmánynak ajánlja – ezek az újítások 

azonban lassan terjedtek.48 London körül a városi igények kiszolgálására 

zöldségtermelő területek jöttek létre, ahol sárgarépát, fehérrépát, karfi -

olt, káposztát termeltek – jelentőségüket mutatja a London Gardeners’ 

Company 1605-ös alapítólevele.49

Új találmányok – a mezőgazdasági technikát tekintve – csak korláto-

zott számban terjedtek el a kora újkorban, közülük azonban kiemelkedik 

az öntözött legelő (water-meadow).50 Ez a vívmány az Alpok vidékéről 

ered, Angliában először 1523-ban írták le, az 1580-as évekből pedig 

Richard Voughan igényelte magának a feltalálás dicsőségét.51 Miután 

a legelőt „elegyengették” (a legnagyobb magasságkülönbség 1 inch alá 

került), egy gáton keresztül csatornákba (carriage) vezették a vizet. Ezek 

1,5 fokos lejtésszögben futottak, a víz pedig túlfolyással olyan csatornába 

(drawn) jutott, amely visszavezette tartalmát a folyóba – a torkolat tehát 

a legelőnél lejjebbi folyószakaszhoz került. Ez a módszer speciális évi 

karbantartást igényelt, de akár négyszeres szénamennyiséget is lehetett 

róla aratni. Így ha télre a mezőt elárasztották, akkor már márciusban 

ráengedhették a juhokat. A bárányok ekkor nőnek a legnagyobbat, így 

a legjobbkor tud érvényesülni a több és jobb táplálék. Április–májusban 

sem elárasztás, sem legelő birkák nincsenek, hogy a fű a nyári időszakra 

a lehető legnagyobbra nőjön, amikor is felváltva legeltetnek és eláraszta-

nak. A befektetések megtérültek a befolyó jövedelem miatt, egyes szak-

emberek pedig az új öntözőrendszerek kiépítésére szakosodtak, például 

John Knight of Stockton, aki Wylye-ben (Wiltshire) dolgozott a XVII. 

században.52

46 Baker 1980. 215.; Vári 1983. 520.
47 Emery 1980. 266.; Vári 1983. 519.
48 Baker 1980. 216.
49 Emery 1980. 272.
50 Baker 1980. 216.; Rackham 1997. 338.; Vári 1983. 520.
51 Rackham 1997. 339. (a továbbiakra is)
52 Rackham 1997. 339.
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Egy konkrét példa az open-fi eld és a bekerítések viszonyára a 

Buckinghamshire-beli Maids Moreton 1596-os felmérése.53 Az angolul 

plannek nevezett felmérések olyan térképek, amelyeket a földbirtokos 

készíttet hivatásos földmérőkkel, helyszíni szemlével, hozzá akár javas-

latokkal a további földhasználatra. Forrástípusként igen jól használható 

részint szemléletessége és adatgazdagsága miatt, részint pedig mert 

néhány területről különböző időkben készült planek is ránk maradtak. 

Moreton felmérését az oxfordi All Souls College jószágigazgatója, Robert 

Hovenden készíttette William Folkinghammel, a College számára. Az 

1:2371 arányú térképpel rendelkező planen Folkingham ajánlásai közt 

a talajra vonatkozó részletekkel is találkozhatunk: érdemes megerősíte-

ni a mélyebben fekvő parcellák alsó végét, le ne mossa a zápor a rajta 

levő könnyű talajt. Ezzel szemben a dombosabb helyen fekvő területek 

kövérebb, minőségibb talajára füvesítést javasol. Itt szerepel az is, hogy 

az egyes parcellák túl szűkek a gazdaságos műveléshez, inkább össze kel-

lene vonni ezeket. A térképen így az egyes egységeket határoló barázdák 

nincsenek is jelölve. A planek tehát rámutatnak arra, hogy a birtokosok 

nem csak birtokméretük növelését, hanem a célszerűséget is szem előtt 

tartották.

A planek készítőinek, a földmérőknek a sajátos szerepét segít meg-

érteni egy metszet, amely egy korabeli kézikönyvön, Aaron Rathborne 

1616-os Surveyorjának címlapján látható (6. melléklet).54 A kép közepén 

egy földmérő dolgozik, előtte munkaeszköze, egy régi teodolit látható, 

lábával pedig két bolondon tapod. Az alkotás megjeleníti a bekerítések 

résztvevőit: a földesurat a bal oldalon lévő kastéllyal, a jobb oldalon pedig 

a parasztok házait. A mű maga egy gúnyrajz, amely kifi gurázza a butának 

tartott parasztságot, s így jogosnak állítja be a bekerítéseket.

Három dologra is jelezhet a metszet: az egyik a földmérő viszonylag 

magas társadalmi pozíciója, ezt megerősíti a ruházata, valamint, hogy 

tudományos műszere is rajta van a képen; a másik, hogy a kép bal oldalán 

ábrázolt kastély tulajdonosának dolgozik; a harmadik pedig munkájának 

tárgya, a jobb oldalon látható ház(ak), kerítés(ek), falvak.

Néhány újítást az open-fi eld rendszerében élő falvak nem voltak 

képesek átvenni: ugyanis – a közösségi lét miatt – csak határok között 

tudtak alkalmazkodni a gabona- és a gyapjúpiac változásaihoz. Egy 

53 A felmérésről Beresford 1998a. 66–86.
54 Beresford 1998a. 68.
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ilyen technika volt a magánbirtokokon a convertible husbandry, a füves 

vetésforgó, amely egy olyan gazdálkodási formát jelöl, amely a szántó és 

a legelő között több éves rotációt alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy először az 

adott területet 7–12 évig legelőként használják, amikor is tisztított, válo-

gatott fűmagvakkal, vagy takarmánynövényekkel vetik be. Ezután pedig 

6–9 évig újra a szántóföldi növények lesznek a meghatározóak, aztán újra 

legelő lesz, és így tovább. Ez a módszer kiugró módon növelte az adott 

birtok termékenységét.55

Ahol a környezeti feltételek kevésbé voltak kedvezőek, mint például 

a magasabban fekvő, szegényebb vidékeken, vagy a mocsaras–lápos 

területeken, ott leginkább a külterjes pásztorkodás volt jellemző. A 

transzhumáló állattartást az északi határon egészen a XVII. század 

elejéig, a skót koronával való egyesülésig katonai betörések hátráltatták. 

Az állattartás–gyapjútermelés kereskedelmi kapcsolataiban ezek a pász-

torok eléggé a periférián találták meg a helyüket: fi atal hízóikat adták 

el a kedvezőbb, alacsonyabban fekvő területeken élő sorstársaiknak. A 

kora nyártól kezdve a legelőn élő juhászok 56 a mocsaras területeket, így 

például a Cambridgeshire-beli Fenlandet szintén legelőnek használták 

(heath and meadow).57

Láthattuk, hogy a kora újkori angol mezőgazdaság fő jellegzetessége a 

változatosság. Abban, hogy melyik területen milyen gazdálkodási mód 

honosodott meg, döntő szerepe volt (és van is) a természetföldrajzi felté-

teleknek – éghajlat, talaj stb. –, és ehhez csak másodsorban jönnek hozzá 

az emberi tényezők – társadalmi struktúrák és mindennapi élet alakítói. 

A bekerítéseknek azonban nemcsak előnyei voltak (eddig zömmel ezekről 

esett szó), hanem hátrányai is: ennek szimbólumai lehetnek a tömegével 

elhagyott falvak.

Elhagyott falvak

A deserted village olyan falut jelöl, amelyet vagy rövid idő alatt lerombol-

tak, vagy pedig generációk alatt néptelenedett el.58 Látványos és sajátos 

55 A convertible husbandry fogalmát másként ley farming-ként is szokták emlegetni. 

Vári 1983. 520–521.; Wellmann 1983. 527.
56 Emery 1980. 259–262.
57 Emery 1980. 267.
58 Beresford a. 95.
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forrása az elhagyott falvak kutatásának a légifelvételek: az augusztusi, 

éppen érlelődő termény színváltozataiból kivehető a régi falu mintázata, 

a még alacsony fű alatt pedig látszanak a középkor barázdái és bakhátai.59 

Erre kitűnő példa a Warwickshire-beli Wormleighton légifelvétele (5. 

melléklet). A falu a XV. században jött létre, rá kétszáz évre pedig leégett, 

így elhagyták. A felvétel bal alsó részén látszik a ridge-and-furrow rend-

szer maradványa, míg középen alul halastavak (fi shponds) maradványai 

láthatók.

Az érett középkor idején nem volt ritka, hogy települések kihaltak: 

már a XIV. századból tömegével ismerünk elhagyott falvakat, a Nonarum 

Inquisitiones (1341) oldalai szerint művelt területek „solebant seminari et 

modo jacent ad pasturam” és lakóházak állnak „derelicta sine habitoribus” 

– elhagyott szántók, amelyekből legelők lettek és romos házak, lakók 

nélkül – ezek jellemzik sok helyen a korabeli angol tájat.60 Ennek okai 

éghajlati és katonai jellegűek: áradások, éhínségek (ezekről a társadalmi 

vonatkozásoknál már esett szó), a skótok portyái tizedelték a falvak népét. 

A szántó–legelő váltás tendenciája 1420–1440 körül fejeződött be, amikor 

is a parlagföldek feltörésével új egyensúly állt be a lecsökkent népesség és 

a művelt föld nagyságának aránya közt.61

Ha térben próbáljuk elhelyezni az elhagyott falvakat, akkor a gócpon-

tokat a Midlandsben, Yorkshire-ben és Norfolkban találjuk (4. melléklet). 

Időben ez az elnéptelenedés északon az 1600-as évek elejéig, míg Közép-

Angliában az 1520-as évekig tartott.62 1400 és 1600 között körülbelül 

kétezer falu és húszezernél is több hamlet néptelenedett el teljesen.63

Három típus volt veszélyben leginkább a vidéki települések közül: 

egyrészt a legkisebb méretűek (így például a tanyaszinthez közelítő 

hamletek), az olyan helyek, ahol a freeholderek kis birtokokkal rendel-

keztek, végül pedig ahol a földesúr valamilyen módon kapcsolatban volt 

a gyapjúkereskedelemmel, vagy egyszerűen csak hamar a legmagasabb 

szintre akarta növelni bevételeit.64

59 Baker 1980. 209.; Beresford 1998a. 96. A következő fejezetben, a Spencer-család 

történeténél láthatunk példát is rá.
60 Baker 1980. 207.
61 Baker 1980. 208.; Vári 1983. 510.
62 Baker 1980. 208–209.; Beresford 1998b. 143.
63 Dyer 1997. 72.
64 Baker 1980. 210.



búza vagy bárány? 133

A bekerítés és a települések megszűnése szorosan összefügg nemcsak 

a mi, hanem a kortársak szemében is, hiszen a látványos bekerítések híre 

főleg akkor járta be a sajtót, ha a falvak elnéptelenedésével kapcsolatban 

voltak. Tudományosan leginkább az 1450 és 1520 közötti időkről lehet 

bizonyítani az ok–okozati viszonyt, amikor a gyapjú ára viszonylagosan 

magasabb volt a búzáénál.65 Bár kevés olyan eset van, ahol hitelt érdem-

lően kimutatható, hogy közvetlenül a szántó–legelő váltásnak köszön-

hetően szűnt meg a falu,66 azonban John Rous, aki 1459-ben beszélt a 

parlamentben, már azt mondta, a jövedelem a fő ok a szántóból való füve-

sítésre.67 John Hales szintén a bekerítések ellen tiltakozott: az ő birkáira, 

külön az anyajuhokra és a kisbárányokra, valamint a használt területre 

adókat vetett ki az állam, amit aztán a következő évben vissza is vont 

(1548–49).68 Hales 1548-ban megírta Discourse of the Common Wealth of 

this Realm of England című művét, amelyben a Doctor és egy gazdálkodó 

párbeszéde zajlik; Hales szerint úgy oldható meg a bekerítések problémá-

ja, hogy privilégiumokat kapnak a gabonatermesztők, s így, ha csak egy 

kis pénzzel is, de lehet földművelőket találni.69 A szántókat a törvényal-

kotó, ebben az esetben Sir Edward Coke a XVII. század elején nemcsak 

a legelők, hanem minden más vidéki terület, így a legelők, erdők, sőt, a 

bányák elé helyezte.70 John Norden Surveyors Dialogue-jában ugyanúgy 

foglalkozik ezzel: „Amikor az ökör és a bárány ott fognak legelni, ahol jó 

házak álltak, (…) ki mondaná azt, hogy ez nem a közösség tönkretétele, 

nem az ateizmus nyilvánvaló jele és a törtető becsvágy avagy a kapzsi 

versengés bizonyítéka?”.71 A XVII. századi irat keserű hangvételű, hiszen 

közvetlenül a bekerítések egyik tetőpontja után íródott. Igaz, korábban is 

foglalkoztak a bekerítéssel – ezzel szemben a XVI. századból jó néhány 

röpirat, valamint Morus Utópiája, Shakespeare Periclese és Hugh Latimer 

püspök prédikációi is a kiköltözésekről szólnak.72

65 Lásd a gazdasági okok fejezeténél.
66 Beresford 1998b. 182.
67 Beresford 1998b. 182.
68 Beresford 1998b. 179.
69 Beresford 1998b. 180–81.
70 Thomas 1984. 254.
71 „When the ox and the sheep shall feed where good houses stood… who will not say 

it is the bane of a commonwealth, an apparent badge of Atheism and an argument of 

waspish ambition or wolvish emulation?” Norden után Beresford 1998a. 101.
72 Beresford 1998a. 101.
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Petíciók, röpiratok és más kommunikációs eszközök – a hatalom 

reakciói azonban ennél szélesebb körűek voltak: válaszul a bekerítések 

térnyerésére, több törvény és statútum is született a kora újkorban, töb-

bek között 1488–89-ben, 1515-ben, 1536-ban és 1597-ben.73 Egy másik 

formája volt a nemtetszés kinyilvánításának, amikor a parlamentből vagy 

egyes főméltóságok megbízásából vizsgálóbizottságok mentek „terepre”. 

Ezek között voltak országos vizsgálatok, mint amilyent 1517–18-ban 

Wolsey bíboros komisszárjai folytatták le,74 de lokálisak is, például 

1548-ban Warwickshire-ben, 1565–66-ban Buckinghamshire-ben vagy 

1607-ben Lincolnshire-ben.75 Az állami beavatkozás mögött a jogor-

voslaton túl sejthetünk olyan pragmatikus okokat is, mint a parasztság 

mint adóalap védelmét vagy éppen erkölcsi okokat is, amelyek éppúgy 

számítottak a korszak Angliájában. Egy másik lehetséges magyarázat 

ezekre a megnyilatkozásokra a szántóterület növelésében érdekelt lordok 

és gazdagparasztok ellentámadása, válaszul a legelők térhódítására.76 

Beresford szerint a XVI. században esztétikai okai is lehettek a falvak 

elpusztításának, hátha a földesúr (és neje), mint például a Fairfaxok 

inkább legelőt és bárányokat kívánnak látni a szántóföldek helyett.77 A 

legelők mellett pedig az egész vidék, a szántók szépsége is egyre inkább 

a kor emberének látóterébe került: egy hölgy, Cecilia Fiennes a követke-

zőképpen ír 1695-ben: „a vidék csak mint egy földi szökellés, fák, rétek, 

bekerített részek és pompás tavacskák”.78 

A falvak elnéptelenedésének „menetrendje” általában a következő volt: 

a gazdagabb parasztok kisajátították a közös földeket, a faluközösség ere-

je így megcsappant, a földesúr pedig a kevés kézben lévő birtoktesteket 

könnyen magához tudta ragadni. Ez a módszer leginkább az 1450 és 1520 

közötti időkre volt jellemző, a gyapjú árváltozásának ösztönző hatása 

miatt.79

Az open-fi eld vidék közepén, Közép-Anglia szívében okozta a legsú-

lyosabb károkat a bekerítés: a Midlands jó minőségű, agyagos földjein 

az állatállomány növelésére ez a megoldás látszott a legjobbnak a helyi 

73 Baker 1980. 211.;  Beresford 1998a. 101.; Beresford 1998B.143., 213.
74 Beresford 1998a. 105.; Dyer 1997. 70.
75 Beresford 1998b. 142–143.
76 Vári 1983. 509.
77 Beresford 1998b. 141.
78 Thomas 1984. 265.
79 Baker 1980. 214.; Vári 1983. 510. Lásd bővebben még a gazdasági okoknál.
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yeomen és gentry számára. Így ezen a területen 1455 és 1607 között a föl-

dek 8–9%-át bekerítették, ami kimagasló arány a korszakban (ahogyan 

az 1. melléklet térképén is látszik). 1607-ben – a bekerítések elleni tiltako-

zásul – lázadás tört ki ezen a területen, amelyet hamar elfojtottak.80

1520 után a falvak eltűnésének sebessége csökkent, a gabona ára tar-

tósan a gyapjú ára fölé került, s talán a meghozott törvények is éreztették 

hatásukat.81 A népesség növekedésével, új ipari körzetek létrejöttével 

pedig új települések is létrejöttek: leginkább az ónbányászat és a textilipar 

vonzásterületein volt ez jellemző, de találkozhatunk önkényes földfog-

lalókkal és újra benépesülő falvakkal is.82 Akárhogyan is, a kora újkor 

idején, akárcsak a középkorban, „A village was as mortal as a man.”83

Az épített és a természeti környezet alakulása

Azért, hogy minél teljesebb képet kapjunk a kora újkori angol tájról, 

érdemes megvizsgálni a vidék építkezési szokásait és annak változásait, 

valamint a szorosan vett kultúrtájon kívül eső területeket.

Th e Great Rebuilding – így nevezik az 1570 és 1640 között bekövetke-

zett nagy változást. A „házak forradalma” elhagyott épületek újjáépítését 

és új építésű házakat egyaránt hozott.84 A fő átalakulás minőségbeli volt: 

Londonból és a gazdagabb déli területekről kiindulva a tartósabb és 

stabilabb építőanyagok használata kezdett elterjedni. A kő, mint építő-

anyag először a nagyobb házaknál vált általánossá, a XVII. században 

azonban kiszorította a fát; később pedig divatba jött a tégla felhasználása. 

A Midlands nyugati részén kialakult egy úgynevezett magpie, ’szarka’ 

stílus, amely ötvözte a kő (ill. tégla) és a fa beépítését a házakba. Ezt a 

kettősséget színekkel is jelezték: az általában tölgyből készült faszerke-

zetet kátránnyal vonták be, míg a fennmaradó részt fehérre meszelték.85 

Szép példa rá az ezen a vidéken található Coventry városának egyik 

műemléke, a Bablake School (7. melléklet). Egyre gyakoribbá vált emelet 

80 Baker 1980. 211–212.
81 Baker 1980. 210.
82 Dyer 1997. 70.
83 Beresford 1998b. 151.
84 Baker 1980. 217.; Emery 1980. 258.
85 Emery 1980. 258–259.



simonkay márton136

építése a tetőgerenda alá,86 a kémények használata, de a gazdagodást jelzi 

az üvegablak divatba kerülése is.87 Szalma helyett immár toll töltötte ki 

a derékaljakat, megjelent a párna a fából készült fejtámaszok után, az 

evőeszközök pedig egyre gyakrabban készültek fémből fa helyett.88 Ez a 

gazdagság egyik fokmérője is lehetett, egy itáliai követ ugyanis így ír erről 

1500 körül: „azt, akinek nincs a háznál legalább száz font sterling értékű 

ezüsttányér és –evőeszköz, ami a mi 500 aranykoronánknak felel meg, az 

angolok jelentéktelen embernek tartják.”89 Az Erzsébet-korban elterjedő, 

szimmetrikusan megkomponált angolkertek szintén a társadalmi emel-

kedést hirdették.90 

Hasonló volt a vadasparkok szerepe is, amelyek közül kiemelkedtek a 

király tulajdonában lévők: méretüket mutatja az, hogy a kortársak, mint 

például William Camden, aki Anglia híres XVII. századi útleírását készí-

tette (Britain, or a Chorographical Description,1610), háborognak amiatt, 

hogy miért hagyták parlagon ezeket a területeket.91 A vadasparkokat a 

királyi vadászatokkor használták, valamint innen látták el az udvart 

vadhússal. Megmaradásukat 1543-tól szigorú vadászati és erdőtörvények 

segítették, amelyek az állandó fahiányban szenvedő, de egyre terjeszke-

dő hajóipar, vaskohászat és üveggyártás ellenében próbáltak tenni.92 A 

hajóácsok számára a legjobb alapanyag a tölgy volt, amelyet leginkább 

száz éves korában vágtak – ha ez korábban megtörtént, akkor sajátos 

kártérítési perek zajlottak le, ugyanis a korábban kivágott, „éretlen” fák 

minőségromlást jelentettek.93 Mivel a nemesség egy része maga is szál-

lítóként részt vett a fakereskedelemben, az állomány csökkenése olyan 

méreteket öltött, hogy William Harison azt jegyezhette le 1580 körül, 

hogy akár tíz–húsz mérföldet is haladnia kell, hogy fákat találjon az 

angol tájon.94 A vadasparkok száma a XVI. században még lassan nőtt, 

86 Baker 1980. 217.
87 Emery 1980. 259.
88 Emery 1980. 259.
89 Anglia leírása 251.
90 I. Erzsébet (ur. 1558–1603) angol királynőről van szó. Emery 1980. 259.
91 „It is incredible how much ground the kings of England have suff ered every where to 

lie waste and have set apart and enclosed for deer.” William Camden után Emery 1980. 

272. Anglia erdőtörténetével bővebben Oliver Rackham foglalkozott, a téma iránt 

érdeklődőknek az ő munkásságát érdemes végigkövetni.
92 Baker 1980. 218.
93 Emery 1980. 273.
94 Emery 1980. 273.
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számuk a nyolcszázat közelítette, utána azonban lassú csökkenésnek 

indult. Gazdag kereskedők, nemes főurak és maga a királyi udvar is már 

más hangsúlyokkal élt reprezentációjának alakításában – a vadasparkok 

háttérbe szorultak.95

Az 1543-as erdőtörvény kikötötte, hogy a kivágott erdők helyén 

acrenként (1 acre = 0,405 hektár) legalább 12 fát meg kell hagyni.96 Ehhez 

képest még 1611-ben is olvashatunk arról, hogy egyes, teljesen kivágott 

erdőket újra kellene telepíteni.97 Bizonyos, hogy az ipari méreteket öltő 

faéhség mellett (amely később képes volt a szomszéd Ír-sziget erdeit fel-

élni) a mezőgazdaság terjeszkedése és a népesség növekedése is szerepet 

játszott a helyzet romlásában. Az erdőhasználat egy átmeneti módja volt 

a tisztásokon való makkoltatás, amely 1600 körül még létezett Angliá-

ban.98 Ez azonban, mint láttuk, nem tudott versenyezni a földhasználat 

egyéb módjaival.

A Spencerek korai története

Az eddig tárgyalt folyamatok, jelenségek egy mikrotörténeti példáját 

hozza Maurice Beresford a Spencer-család és Wormleighton példáján.

Wormleighton földesurát, Sir Simon Mountfortot 1495-ben árulásért 

elítélték.99 VII. Henrik király – akinek bérlője volt itt Mountfort – egyik 

tisztségviselőjének, William Cope coff erernek100 juttatta ezután a terüle-

tet. Ő kivásárolta a falu freeholdereit, 1498 októberében pedig tizenkét 

házat és három kunyhót leromboltatott, hogy megszerezzen 240 acre 

(kb. 100 ha) földet. A tizenkét házhoz ugyanennyi telekrész tartozott, így 

körülbelül hatvan falusi megélhetését tette semmivé ezzel a lépéssel. A 

13 fontnál nem sokkal több éves bérleti díjhoz képest a bevétel nagyobb 

volt – 1498-ban 40 font. 1506-ban Cope el is tudta adni 2000 fontért a 

birtokot John Spencer of Hodnellnek.

95 Baker 1980. 218.; Emery 1980. 274.
96 Baker 1980. 218.
97 Standish, Arthur: Th e commons complaint. London, 1611. Hivatkozik rá Emery 

1980. 273.
98 Emery 1980. 273.
99 Beresford 1998a. 107–111. (a továbbiakban is)
100 A királyi kincstárnál és bíróságnál a többi hivatalnokot ellenőrzi (viselkedésüket 

is), ő oszt bért nekik.
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A Spencerek Hodnell majorságának gazdálkodóiként tűntek fel, egy 

yeoman család, akik körül a legeltetésre való áttéréssel „kihalt” a szom-

széd hat falu (Watergall, Chapel Ascote, Stoneton, a két Radbourn és 

maga Hodnell is), csak Wormleighton tudott fennmaradni, ez is közép-

kori valójához képest kisebb méretben.

1517-ben a birtok már 60 font évi jövedelmet hoz, ez másfélszerese 

Cope bevételeinek. Ugyanebben az évben azonban Th omas Wolsey 

bíboros embere vizsgálatot tart a környék elnéptelenedésének ügyében, 

és angol szokás szerint a helyi gentry tagjaival, 12 Warwickshire-beli 

nemessel esküdtszéket alakít. Végül a bíboros–lordkancellár 1518-as 

határozatában – másokkal egyetemben – 100 font büntetésre kötelezi 

Spencert.  „Kivételt képeznek azok, akik (…) bizonyítékkal szolgálnak (…), 

hogy az ország számára előnyösebb az általuk végrehajtott bekerítés és an-

nak fenntartása, mint ugyanannak lerombolása” – így szólt a rendelet,101 

és a jelzett összeg valóban nem került a kincstárba, mivel Spencer arra 

hivatkozott, hogy néhányakat visszatelepített és négy házat újjáépített 

(saját házrombolásairól hallgatott). 1522-ben John Spencer részben 

visszatért a legeltetésről a földművelésre, és egy nyomtatott röpiratban 

a törvényhez fordult, vizsgálják meg a falu jólétét: e szerint mezői tele 

vannak báránnyal, szarvasmarhával, Cope 20 éves sövényéből fát termel 

ki; a helyi plébániatemplom felújításához kér könyveket és papokat. 

John Spencer 1531-ben meghalt, 1549-ben pedig sikeres perújrafelvé-

telre került sor. Fia, Sir William of Wormleighton (már apja is használta a 

falu nevét) egy másik vállalkozó birtokos család lányát, Susan Kingsleyt 

vette el. Ők Fawsleyban (Northamptonshire) foglalkoztak fakereskede-

lemmel és bekerítéssel, hasonló okokból ők szintén bíróság előtt álltak 

1520-ban.

Sir Robert Spencer, a család első bárója, John ükunokája bekerült a 

Lordok Házába, ekkor a család nevét a XV. században kihalt normann 

Le Despencerek nevéhez próbálták kötni, sikertelenül. Robert a szü-

letési arisztokrácia egyik tagjától (akit nem hiába neveztek a bar of the 

house-nak, a Ház „sorompójának”) az alábbi csípős megjegyzést kapta: 

„Az őseim kínlódtak, és ez talán a király és az ország jó szolgálatára 

volt, ugyanekkor pedig talán a lord ősei, akikről beszélt utoljára, juhokat 

101 Bekerítések. 17.



búza vagy bárány? 139

tartottak.”102 (A későbbiekben ezek az ellentétek ugyanakkor eltűntek, 

hiszen a Spencer-család egyik ága a ,Marlborough lordja’ címet kapta 

meg, és késői leszármazottaik között van Sir Winston Churchill brit 

miniszterelnök és Diana hercegnő is.)

Tanulságok, következmények

„…Az angolok jóval gazdagabbak bármely más európai ország népénél. 

Ezt a legidősebb és a legtapasztaltabb kereskedőktől tudom, de a látottak 

alapján magam is tanúsíthatom. Gazdagságukat elsősorban a termőföld 

jó hozamának köszönhetik…”103 A XVI. századi itáliai utazó hasonlóan 

látta Angliát, mint később a mi Széchenyi Istvánunk. Igaza volt a maga 

szempontjából, hiszen igen nagy növekedést ért el az angol mezőgaz-

daság a kora újkorban: gyapjú-, majd textil- és ruhaexportját nagymér-

tékben növelte, sőt, a XVIII. század közepére nettó gabonaimportőrből 

gabonaexportőrré vált.104 A bevezetett mezőgazdasági technikákról és 

technológiákról még igen sokat lehetne írni (van, aki „mezőgazdasági 

forradalomnak” nevezi a XVI–XVIII. századi angliai változásokat),105 

az azonban bizonyos, hogy a változások nem indulhattak volna meg a 

megfelelően biztos természeti körülmények és a megfelelően átjárható 

társadalmi struktúra hiányában. A korai kapitalizmus súlyos áldoza-

tokkal terhelt (gondoljunk csak a csavargókra, I. Erzsébet 1597-es „véres 

törvényeire”, a nyomorgó városi munkásságra, a gyermekmunkára stb.) 

része és egyben alapja volt a bekerítések folyamata. Ennek kulcsa, a gaz-

dasági fejlődés, a katonai expanzió, az ipari forradalom fő eredője pedig 

nem a technikai újdonságokban vagy a fl otta fejlődésében érhető tetten, 

hanem a javak átcsoportosításában és a termelés átszervezésében.106 

102 „My ancestors have suff ered, and it may be for doing the King and Country good 

service, and in such time as when, perhaps, the lord’s ancestors that spake last kept 

sheep.” Beresford 1998a. 107. A ’bar’ szó jelentheti a kocsmák visszacsapódó ajtaját 

is, de talán a ’sorompó’ adja vissza legjobban magyarul az értelmét.
103 Anglia leírása 251.
104 Vári 1983. 519.
105 Wellmann 1983. 526–527.
106 Példa rá, hogy a jobbágyi szolgáltatások végével és a földpiac mozgásaival a 

paraszti birtokok méreteinek egyenlőtlensége egyre csak nőtt, a megművelt földjüktől 

megfosztottak mellett egy-egy yeoman birtoka átlagosan több mint 10 ha (20–30 acre) 

volt. Baker 1980. 205.
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111 A felvétel és dokumentációja a http://www.english-heritage.org.uk/professional/

research/landscapes-and-areas/national-mapping-programme/se-warks-and-cots-

hls-nmp/ oldalról származik. (utolsó letöltés ideje: 2012. július 30.) A fénykép az angol 
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Nagy János

Adalékok a kiskunlacházi redempció 

történetéhez

T
anulmányom célja, hogy bemutassam egyfelől a jászkunsági 

redempció (önmegváltás) folyamatát Kiskunlacháza (továb-

biakban Lacháza) példáján a szűkebb értelemben vett 1745 és 

az 1770-es évek közötti időszakból.1 Másfelől a problémát hosszabb 

időtávban, longue durée-ben is elhelyezem, a dolgozat kereteit is ez 

adja: az első fejezetben a természeti és gazdaságföldrajzi tényezőket 

tárgyalom, míg az utolsóban kitekintést adok a redempció XVIII–XIX. 

századi utóéletéről, vagyis a társadalom specifi kus tagolódásáról és a 

jászkun mentalitás különböző megnyilvánulásairól. Lacháza a soroksári 

(vagy ráckevei) Duna-ág mellett fekvő, a korszakban közigazagatásilag 

a Jászkun Kerülethez tartozó privilegizált község, 1839-től mezőváros, 

lakói az 1745-ös ún. jászkun redempciótól fogva egyértelműen szabad 

parasztok. A kerületet I. Lipót még 1702-ben elzálogosította a Német 

Lovagrendnek, amely aztán 1731-ben továbbadta az Invalidus Háznak. 

A XIII. századra visszamenően jelentős előjogokkal bíró jászkunoknak 

1745-ben sikerült megváltaniuk magukat a magánföldesúri terhek alól, 

visszanyerniük szabad kerületi státuszukat. Ezt nevezték redempciónak, 

vagy megváltakozásnak.   

1 A Kiskunlaczháza elnevezés csak a 18. század végére válik általánossá, ezelőtt a 

leggyakoribb a Laczháza névalak. Sőt a későbbiekben (a vizsgált időszakban 1848-ig) 

hivatalos iratokban is tovább élt a Lacháza terminus. Én, hogy megkülönböztessem 

a jelenleg egy közigazgatási egységhez tartozó Pereg nevű községrésztől, itt 

leegyszerűsítve a napjainkban is közkeletű Lacháza elnevezést fogom használni. 

Hivatalosan 1839-től Kis Kun Laczháza, 1851-től Laczháza, 1864-től Kiskun-Laczháza, 

1894-től Kis-Kun Laczháza, 1900-től Kiskunlacháza néven szerepelt. Erre: Babós 

2009. a. 7.; Horváth 1982. 139. 
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Reményeim szerint tanulmányomban a redempció helyi színeinek, 

a couleur locale-nak alaposabb feltárásával a vidék későbbi társadalmi–

gazdasági fejlődésének jobb megismeréséhez járulhatok hozzá. A XX. 

századi szociológus Erdei Ferenc lesújtó képet rajzolt a felső-kiskunsági 

települések társadalmáról: „kiváltságos parasztok voltak… és sohasem 

gyakorolták saját paraszti életük alázatos hordozását. Rátartók, igénye-

sek, kényelemszeretők, mint a halasi őslakosok… a szomszéd pusztabeli 

jámbor katolikus és jobbágyi alázatú falvak lakói keresztet vetve emlegetik 

ezeket az „istentelen és romlott úrhatnám kunokat”. Erdei megjegyzi, hogy 

mezőgazdaságuk elmaradt a virágzó kertkultúrát létrehozó Kecskemét, 

Nagykőrös vagy Jánoshalma parasztsága mögött.2 A sajátos helyi kultúra 

és mentalitás gyökereinek társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozá-

sú feltárása már több tanulmányt inspirált: így például számos munka 

született a Jászság népi kultúrájáról vagy a felső-kiskunsági helységek 

társadalmi viszonyairól.3 Írásom második részében a Duna-partról egy 

távolabbi, 3,5–4 km-re fekvő dombhátra, az ún. Új- Lacházára költözés 

körülményeit vázolom, kitérve a XVIII. század elején megváltozó anyagi 

és demográfi ai viszonyokra is. Törekszem számba venni, hogy mekkora 

terhet kellett a községnek magára vállalni a váltságösszeg lefi zetéséhez, 

illetve hogy ezt milyen forrásokból tudta fi nanszírozni. Utalok arra, 

hogy a redempció milyen gazdasági–társadalmi következményekkel járt 

Lacháza fejlődésére, miközben vázolom a településnek a Jászkun Kerület 

többi helységéhez hasonló vagy attól éppen eltérő gazdasági–társadalmi 

jellegzetességeit. Végül a redempció utóéletéről adok egy rövid áttekintést: 

felelevenítem a redempció százéves évfordulójának tiszteletére rendezett 

helyi ünnepséget, illetve a jászkun öntudat néhány, a mindennapi életben 

is tetten érhető megnyilvánulását. Ez a vizsgálat szándékaim szerint 

rámutat majd arra, hogy a helyi társadalom történeti tudatára milyen 

hatást gyakorolt a jászkun redempciónak nevezett eseménysor.

A tanulmányomhoz Kiskunlacházának a Pest Megyei Levéltár őrize-

tében lévő tanácsülési jegyzőkönyveit és kisebb részben tanácsi iratanya-

gát, illetve a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárának 

egyházkerületi jegyzőkönyveit és a Ráday család egyházpolitikai jellegű 

2 Erdei 1977. 161. Erdei Ferenc ugyan Fülőpszállást, Szabadszállást és Kunszentmiklóst 

említi példaképpen, de ugyanez a leírás igaz lehet a szomszédos felső-kiskunsági 

településre, Kiskunlacházára is. 
3 Szabó 1974. 71–80. és Téglás 2009. 187–210. 
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levelezését használtam fel. Nagy hangsúlyt fektettem a különböző céllal 

készült összeírások feldolgozására. A vizsgált iratokat gyakran más-más 

céllal hozták létre, így pl. adó-nyilvántartási, népességbecslési vagy 

földnyilvántartási célból. Az összeírásba felvett személyek többnyire nem 

reprezentálják a helyi társadalom minden csoportját: főleg a redemptus 

rétegre nyújtanak kvantitatív jellegű információt. A kezdeti korszakból 

a háziadó-összeírásokat dolgoztam föl, amelyek 1738-tól 1773-ig doku-

mentálják a község társadalmának rétegződését és anyagi gyarapodását. 

Innentől kezdve a szórványosan megmaradt országos népesség-összeírá-

sok és a községi földek újraosztásakor felvett ún. redempciós lajstromok 

vihetnek közelebb minket a birtokos (redemptus-irredemptus) rétegek 

világához. 

Természet- és gazdaságföldrajzi tényezők 

„Az ember évszázadokon át foglya az éghajlatnak, a fl órának, a faunának, a

 művelési módoknak, egy olyan, lassan kialakult egyensúlynak, melytől csak

úgy képes megszabadulni, ha megkockáztatja, hogy mindent megbolygat” 

– írta a neves francia történész, Fernand Braudel.4 A földrajzi környe-

zet hosszú távon meghatározta a benne élők gazdálkodását, társadalmi 

viszonyait. A változás is csak lassan, több generáció alatt érvényesül. A 

fejezet megközelítésmódja is ezt a szemléletet erősíti.  

Hosszú időtartamban a település történetét tekintve négy természet- 

és gazdaságföldrajzi tényezőt tartok meghatározónak: a Duna sokszor 

előnyös, árvíz esetén hátrányos közelsége, Pest és Buda városának vi-

szonylagosan jó megközelíthetősége és helyi mezőgazdasági termékek 

számára való felvevőpiac-jellege, illetve a település szűk, de jó minőségű 

szántókkal rendelkező határa. 

A Duna mint folyam a vizsgált korszakban az egész Duna-mellék élet-

módját és gazdálkodását is meghatározta. Áradásai nemcsak romboltak, 

hanem az ártéri fokos gazdálkodás számára jelentettek „megújuló ener-

giaforrást.” A Duna rendszeres áradásai eláztatták az elszáradt réteket, 

halat adtak a halászóknak, nádat, sást az építkezőknek, az állatok számá-

ra időnként legelőt az ártéri erdőkben.5 A Duna szigetein, illetve partján 

4 Braudel 2006. 1164.
5 Az ártéri legeltetésre: Andrásfalvy 2009. 20–22.; a korabeli ökológiai rendszer 

változására összefoglalóan: Várkonyi 2000. 172–183. A helyi fokok-erek rendszerére 
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a „cseres” erdőkkel együtt emlegetnek a források gyümölcsöskerteket is: 

valószínűleg az ártéri erdőkből kialakított gyümölcsösökről lehetett szó.6 

A felsőbb hatóságok számára készített hivatalos iratanyagban a minden-

napi élet ezen aspektusai alig jelennek meg, inkább a közösségi panaszok, 

a „rendellenes” jelenségek jelennek meg. A bontakozó helyismereti- sta-

tisztikai irodalom szerzői már az ábrázolt világ mindennapjairól, fény- és 

árnyoldaláról is tudósítanak. 

Lacházát a XVIII–XIX. század több tanult ’értelmiségi’ szemlélője is 

megörökítette útleírásában, statisztikai munkájában, kéziratos beszámo-

lójában. Az ő leírásaikban a fent említett problémák rendre megjelennek. 

Az első, talán legnevezetesebb utazó Bél Mátyás volt, aki úti élményeiben 

írt Lacházáról. A tudós pozsonyi szerző 1730-ban járta be a Kiskunságot: 

ekkor Lacházát is felkereste. Jellemzésében hosszabban fejtegeti, hogy a 

település sokat szenvedett az árvizek és az átvonuló katonaság pusztításai 

miatt, mind a török korban, mind a Rákóczi-szabadságharc alatt: „A 

Duna Lacházát teljesen elválasztja Jenő-szigettől és igen gyakori kiönté-

seivel ben csupán az amúgy is szűkös területét árasztja el és teszi tönkre, 

hanem menekülésre készteti a lakosokat is. Alig múlik el egyetlen tavasz, 

hogy szegénykék ne kényszerülnének a falujukat elhagyni, és ne lennének 

kénytelenek ide- oda bolyongva megvárni a csendes napokat, azaz a vizek-

nek medrükbe való visszatérését. Különben a török háborúkban, valamint 

a belvillongásokban éppen olyan gyakran menekültek a pusztaságba, mint 

más szomszédos falvak. S bár a törökök engedélyével lassanként újra újra 

összeverődtek mégis valahányszor Budának ostrom jutott osztályrészül, 

ugyanannyiszor kellett falunknak is elvándorolniaa katonai portyázások 

sűrű ismétlődése miatt; hol a Budára erősítést vivő és a mieinkre rátörő 

török, hol pedig a törököket üldöző német és császári katonaság kergette el 

őket.” A lakosok termésüket sem tudták mindig megóvni a pusztulástól: 

„bár földjük termékeny mégis mikor a vetés a legnagyobb reményekkel ke-

csegtet, rászedi őket: gyakran már a csomókban álló termést és a boglyába 

a helynevek is emlékeztetnek (pl. Fokpart/ Foghátak, Foktekerület). Erre: Gál 2009. 

48. 
6 MNL PML V. 102.b Kiskunlacháza Mezőváros Tanácsának iratai. Tanácsi iratok. 

1. doboz. Capsa A, Fasciculus (a továbbiakban Fasc.) 3. No. 7.(57- 58. folio (– a 

továbbiakban f. ill. ff .)) „A. 1737.Laczházi Particualris Gyűlésben tett Determinatiok. A 

Bírák kötelességeirűl, Laczházi Erdőkről, gyümölcsösökrűl, és Innepek megtartásáról”. 

Párhuzamként adódik a Tisza-mente ártéri „gyümölcsészetére” vonatkozó adatok 

értelmezése: Bellon 2003. 109-111.
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gyűjtött takarmányt is elnyelte a hullámsír.” A nagy földínség miatt már 

ekkor pusztákat kellett bérelniük: „hogy életük legalább elviselhető legyen, 

és eleget tudjanak tenni a királyi meg a királyi adóterheknek.” Leírásában 

kiemeli a gazdasági újításokat is: a falu északkeleti részén szőlőt is ültet-

tek, ami bőven terem, de nem túl jó minőségben: „mely bőven terem, bora 

vörös, de nem tartható el sokáig, nem is való másra, mint mindennapos 

poharazgatásra.” Összegzésképpen Bél Mátyás megjegyzi, hogy „merem 

állítani, hogy nem láttam ennél szerencsétlenebb falut az egész Kiskunság-

ban.”7 Bedekovich Lőrinc, a Jászkunság földmérő mérnöke 1799-es mű-

vében ugyancsak kiemelte, hogy a lacháziak földínségben szenvednek, 

„széna és legelő dolgában szűkölködnek”, noha a község talaja termékeny. 

Míg a Teleken, vagyis a falu körüli határrészben egy nyomást talált, addig 

a csókai pusztán háromnyomásos művelést folytattak.8 Végül a korszak 

végéről (1851) idézek a statisztikus Fényes Elektől, aki Lacházáról meg-

jegyzi könyvében: „földje termékeny, de népességéhez képest szűk.”9

A levéltári források részben megerősítik a fent említett kortárs szakírók 

állításait. A XVII. század végén, a XVIII. század elején Lacházán még 

kétnyomásos művelésmód dívott. A földeket a nyilas osztás segítségével 

osztották fel. A szénatermés ekkor is kevés volt.10 A kaszáló- és legelőhiány 

miatt nem volt nagy a juhállomány sem, ezért később a lakosok rákény-

szerültek a monokultúrás gabonatermelésre, a tejelő állattartásra (főleg 

marha) és disznótartásra.11 A település határában egyszerre volt jelen a 

kétbeltekesség (a lakóépület és a gazdasági célokat szolgáló „szállásker-

tek”, a gazdasági udvar funkcióinak térbeli elkülönülése) és a kalkatúrás, 

vagyis a két-, majd háromnyomásos földművelési rendszer.12 Györff y 

7 Bél 1975. 42 43. 
8 Tóth 1976. 49–50. 
9 Fényes 1851. 4. Fényes Elek 4000 főre becsülte ekkor a község lakosságát. 
10 A II. József-féle kataszteri felmérés (1789) szerint a rétek éves termése a Jászkun 

Kerületben volt a legalacsonyabb: 20 762, addig a közel fekvő kb. csak háromszáz fővel 

alacsonyabb népességű Fülöpszálláson ugyanez az érték 48 335 bécsi mázsát tett ki. A 

felmérés adatait közli: Bagi 2002. 259.; a népességszámok alakulására: Bagi 2005. 256. 
11 Az 1699. évi Pentz- féle összeírás alapján jellemzi az akkori állapotokat: Illyés 1992. 

49–50.
12  Bagi 1991. 27. A Kiskunság északi részének településszerkezete (így Lacházáé) is 

eltért a dél- alfölditől: az árvízmentes hátakon osztották ki a házhelyeket, a belsőség 

peremére kerültek a gazdasági kertek (szérűs, istálló vagy szálláskertek). Lacházán 

nem alakultak ki a szálláskertekből szállástanyák. A kis határú Lacháza esetében erre 

még kevesebb esély volt, mint más, nagyobb területű helységeknél. A határ mélyebben 
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István szerint a kétbeltelkes településforma nomád eredetű: az Alföld 

északi részén, a Duna–Tisza közén – így Lacházán is – a Kiskunhalasig 

elnyúló síkságon a török hódítást is túlélte és megőrződött a XVIII–XIX. 

századig.13 A mezőgazdasági árutermelés már a kezdetektől meghatározó 

volt Lacháza 18. századi történetében: a gabonakereskedelem műkö-

désére már az 1750-es évekből tudósítanak értékes vallomások. Egy 

kerületi összeírás kapcsán keletkezett forrás tanulsága szerint - a magas 

gabonaárak és jó időjárás esetén- már ekkor dunai hajósoknak adták 

el terményeiket: „ottan alá jövén a Hajók, régi Falunak mellett elfojo 

Duna partnál meg állanak és ekkor nem messze hordjuk gabonánkat”. 

Terményeiket Pestenvagy a Dunán hajózó komáromi kereskedőknek és 

győri hajósoknak adják el.14 Az 1775-ben, a Kerület által kiadott kérdő-

pontokra adott lacházi válaszokból kiderült, hogy a „lábas marháiknak, 

gabonájoknak, és Boraiknak el adásából pénzelnek”. Más esetben maguk 

szekerezték a pesti piacra gabonájukat, „mely nem tsak fáradtságot, de 

gyakran vesztegetést és költséget” is jelent.15 A szakirodalom szerint a 

korban Lacháza (és a felső-kiskunsági települések nagy része) Pest és 

Vác város piackörzetéhez tartoztak.16 Boraikat a helyi kocsmáknak és a 

szomszéd falvak lakóinak adták el. Fejős teheneik és fejős juhaik voltak, 

amelyeket a község legelői alig tartják el. A leírás is kiemelte a kaszáló- 

és takarmányhiányt:  „ha nem kaszálhatnak, hét, nyolcz mérföldnyire is 

Takarmánt venni el menni, s marhájokat teleltetni kénytelenítetnek”.17 A 

természeti viszonyok mostohasága az egész korszakban meghatározta az 

ezen a vidéken élő ember mindennapjait: a Duna áradásai egészen a XX. 

századig század közepéig gátolták a mezőgazdaság fejlődését.18 Ezt erő-

síti meg a helyi lakosok 1825. évi országgyűlési követutasításhoz fűzött 

fekvő külső térségeiben pedig nyomásos (kalkatúrás) rendszer dívott. Erre: Novák 

1986. 118–119. 
13 Györffy 1943. 59. 
14 MNL PML V. 102-b. 1. doboz. Capsa A., Fasc. 3., No. 8. (59–61- ff .) „Magistratualis 

Consriptor Urak által Jósa András Notarius Úr idején feltétetett  némelly Punctumokra 

való feleletek”.
15 MNL PML V. 102- b. 1. doboz. Capsa A, Fasc. 1. No. 13. (257–258. ff .) 1775. áprilisi 

kimutatás a Jászkun Kerület számára.
16 Pest város piackörzetét említi: Bagi, 2002. 250. Pestet és Vácot emeli ki: Bánkiné, 

2012. 103. 
17 MNL PML V. 102- b. 1. doboz. Capsa A, Fasc. 1. No. 13. (257–258. ff .) 1775. áprilisi 

kimutatás a Jászkun Kerület számára.
18 Lásd erről Nagy 2015.
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refl exiója is. A tanács megállapítja, hogy Lacháza határa a „többieknél 

szembetűnőbbképpen szűkebb,” „minek szinte 70 esztendőktől fogva szaka-

datlanul folyó arendalasa csalhatatlan bizonyítéka.” A beadvány szerint 

az áradás elpusztította a lakosok veteményeit, szőlőit is, sőt a szállásker-

tekbe is betört, iszappal árasztotta el a mezőket. Az így megfertőzött füvű 

mezőkön való legeltetés miatt jószágaik elpusztultak.19

A fellépőn legelő- és takarmányhiányt Lacháza már a török hódóltság 

idején elnéptelenedett környező települések helyén kialakult puszták bir-

tokba vételével és árendálásával igyekezett ellensúlyozni, amiről az 1640-

es évekből maradtak fenn az első adatok.20 A község a 17. század végétől 

Csóka, Kátó, Jakabháza pusztákat – kisebb megszakításokkal – a kezében 

tartotta, azonban az ezekre való jogalapja a redempcióig, sőt az 1780-as 

évekig is vitatott maradt.21 Névleg ugyan több pusztát bírt Lacháza, de 

1811-re elvesztette Jakabháza puszta nagy részét (ez közigazgatásilag is 

átkerült Pest-Pilis-Solt vármegyéhez), Csóka és Kátó puszták pedig „tsak 

nevezettel külömböznek egymástól, mert a kettő sem tesz edgyet.” A két 

utóbbi pusztát a Duna áradásai miatt „tsak imitt amott lehet használni.”22 

19 MNL PML V. 102- a. 50. kötet. Protocollum politicum (1821–1826) 222–224. 1825. 

augusztus 23. 
20 A puszták birtoklásáért a lacháziak kemény és hosszú harcot folytattak a környező 

végvárak tisztjeivel és a hódoltságba visszatelepülő, jogos vagy jogtalan jogcímmel 

pusztákat szerezni igyekvő birtokos nemesekkel. 1642-ben a kiskunlacháziak által 

bírt Jakabszállás és Bankháza nádori adományként bakai Perini György és Nagy 

Tamás füleki alkapitány kapta meg (Gyárfás 1885. 228.). 1661-ben például Fáy 

László imrefalvi (Solt megye) pusztáját használja a lacházi lakosság (Illyés 1992. 50.). 

1676. januárban Komáromi István Sándor tiltotta el és fosztotta meg a lacháziakat a 

jakabházi puszta birtoklásától, amit azok korábban az Ónodi Vitéz és az Ujváry Csuba 

családtól vettek zálogba (Bánkúti 2000. 165–166.). 
21 A puszták birtoklásáról a feltehetőleg a Pentz-féle összeírás (1699) töredékeként a 

lacházi levéltárban fennmaradt leírás tájékoztat: MNL PML 102-b. 7. doboz. Capsa 

I., Fasc. 1., No. 6. Kátó (vagy Catho) pusztát 12 rajnai forintért bérelte Lacháza Sőtér 

Ferenc nádori alkapitánytól. A cenzus nélkül bírt Jakabháza pusztára az 1696-ban 

kapott Lacháza nádori adomománylevelet: MNL PML V. 102- b. 8. doboz. Capsa K, 

Fasc. 1, No. 3. Esterházy Pál herceg nádor protecionalisa (Kismarton, 1696. február 

13.). Ugyancsak 1696 táján volt arról adat, hogy Csóka (vagy Csókás) puszta nagy 

részét időlegesen Weiger Péter budai mészáros árendálta göbölytartás céljára Sőtér 

Ferenctől. Az utóbbi pusztákra: Kiss 1979. 15., illetve határjárásuk 1727- ből: MNL 

PML 102-b. 7. doboz. Capsa I., Fasc. 1., No. 5. 
22 MNL PML V. 102-a. 14. doboz. Capsa S, Fasc. 6. No. (64. f.) 1811. szeptember 9. 

Lacháza községe a Jászkun Kerülethez.



nagy jános152

A közterheket a helyieknek valahogy teljesíteniük kellett, ezért kénytele-

nek voltak a közeli pusztákat kiárendálni, azonban ezekből is kevés volt. 

A községet a környező közép- és nagybirtokosok uradalmai ölelték körbe 

és korlátozták gazdasági terjeszkedését: északról és délről a Vattay család 

birtoka, Áporka és Szentkirály puszta, a községtől délre Pereg, amelynek 

ugyancsak közös határa volt Lacházával. A délkeletre fekvő Bankháza 

puszta felét a Beleznay családtól 1760-as évektől folyamatosan árendálták 

a lacháziak (másik felét Ráckeve mezővárosa használta).23 1804-től az örö-

kös, Beleznay Sámueltől bérlik a pusztát a lacháziak, aki – pénzszűkében 

lévén – tizenöt évre előre kérte a bérleti díjat (összesen 65 000 forintot), 

amit a község csak kölcsönökből tudott előteremteni.24 Móricgát puszta 

– Lacházáról kb. negyven km-re délkeletre, Félegyháza és Halas között 

–, amelyet Lacháza a redempciókor örökbirtokként váltott meg, homok-

dombjaival is inkább legelőnek és kaszálónak volt alkalmas, mintsem 

szántóföldnek.25 

További problémaként merült fel – ami az előző leírásokból nem derült 

ki –, hogy Lacháza „transennalis Hely”, vagyis a katonaság Duna mentén 

fekvő fő vonulási útja mellett feküdt.26 A helyieknek „transennák járásá-

ban kára forog” – írja a helyi jegyző, Virágh Mihály a már fentebbi 1775. 

évi leírásban –, ami főleg akkor veszélyezteti a lakosság megélhetését, ha 

kevés széna és szemestakarmány termett.27 1751-től ugyan a katonaság 

köteles volt megtéríteni a helyiektől vett termékeket és szolgáltatásokat 

(pl. forspont), de nem piaci, hanem ettől alacsonyabb, hatóságilag sza-

bott áron.28 Ezen felül a forspontozás vagy egyéb, a hadsereg számára 

végzendő szolgáltatások (pl. kaszálás, útépítés) sokszor a mezőgazdasági 

munkáktól vont el dolgos kezeket, ami a helyi gazdaság kárára ment. 

Ugyanezek a panaszok békeidőben is hallhatóak voltak, ám ekkor mégis 

kevésbé volt terhes a katonaság jelenléte. A korabeli sérelmek áradata 

23 Bánkiné 2005. 177. A községi árendák gyűjteményében az első fennmaradt 

bankházi árenda-szerződés 1764-ből való: MNL PML V. 102-b. 4. doboz. Capsa C, 

Fasc. 1., No. 4. Q. 1 (61 ff .) Beleznay Mihály és Lacháza község contractusa (1764). Ezen 

forrás szerint azonban Szentivány puszta egészét már ekkor bérelte Lacháza. B
24 Bánkiné 2005. 177.
25 Móricgátról: Janó 2002. főleg 23-24. 
26 Mai értelemben a hadsereg „átmenő” forgalmából adódó költségeket jelent a 

kifejezés. 
27 MNL PML V. 102- b. 1. doboz. Capsa A, Fasc. 1. No. 13. (257–258. ff .) 1775. áprilisi 

kimutatás a Jászkun Kerület számára. 
28 Schramek 2011. 57. 
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túl egyoldalúra festi az összképet, mert a hadsereg élelmezése a helyiek 

számára hasznot is hozhatott, mivel mezőgazdasági termények egyik leg-

megbízhatóbb „felvevőpiaca” a katonaság volt: az 1765-ben épült a tisztek 

számára kvártélyház, amelynek kocsmája a község tulajdonában volt és 

árendája jelentős hasznot hozott a lakosoknak.29

Összefoglalva megállapítható, hogy a gazdasági és jogi körülmények 

kedveztek ugyan a paraszti polgárosodásnak, azonban sok más objektív 

természeti-társadalmi tényező (pl. a népesség eltartásához képest kevés 

föld, a Duna áradásai, a katonaság eltartásának közvetlenül a polgári 

lakosságra háruló terhei) miatt a XVIII. században erről még erősen 

korlátozott mértékben lehet beszélni.30 

A redempció előzményei

A török uralom időszakát a Jászkunság településhálózata erősen meg-

ritkulva vészelte át: a középkori Jászkunság 56 helységéből 17 lakott 

községet említ az 1699. évi Pentz-féle összeírás. A Kiskunságban a másfél 

évszázad viszontagságait túlélt öt település egyike Lacháza volt.31 A fen-

tebb említett összeírás a lakosság nagyarányú fl uktuációjára mutat rá. 

E szerint a Kiskunság lakosságának 37%-a mondta magát helybelinek, 

addig 48%-a baranyainak. Lacházán ehhez képest az összeírt lakosok 

közül három család őslakosnak (13,6 %), addig a kétharmad, 15 család 

(68,13%) baranyainak vallotta magát. A néprajzi kutatás rámutatott más 

felső-kiskunsági helységek analógiái alapján arra, hogy a baranyainak 

mondott menekültek a tágabban vett Dél-Dunántúl református vidéke-

iről, az Ormánságból és a Drávaközből, esetleg a Mecsekből érkeztek, 

de sok esetben korábban a maguk vagy elődeik révén ők maguk is a 

Kiskunságból származtak el.32 A későbbi redempció kori családok is 

29 MNL PML V. 102- b. 1. doboz. Capsa A, Fasc. 1. No. 13. (257–258. ff .) 1775. áprilisi 

kimutatás a Jászkun Kerület számára. 
30 A paraszti polgárosodás folyamatára és kiskunsági jellegzetességeire: Kósa 1998. 

45–48.; 99–103.; a fogalom időbeli-térbeli változásainak értelmezéséhez: Benda 2006. 

341–349., különösen 344.  
31 Kiss 1979. 14. 
32 Bárth 1996. 36. Előfordult azonban a XVII. század folyamán, hogy a népesség a külső 

politikai-katonai fenyegetésre az adott tájegységen belüli gyakori helyváltoztatással 

válaszolt, Bárth János szavaival „a Duna menti falvak Pest és Baja között a falujuk 

környékén elterülő tájban voltak kontinuusak.” A török kori népességmozgásokra:  
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ebből a magnépességből származtak, amire néhány később is közismert 

családnév is utal (pl. Becze, Bak).33 

A Jászkun Kerület, így Lacháza történetében is fordulópontot hozott, 

hogy I. Lipót 1702-ben az elidegeníthetetlen királyi koronabirtoknak 

számító Jászkunságot 1702-ben 500 000 rajnai forintért eladta a Német 

Lovagrendnek.34 A Jászkunság helyzete alapvetően nem változott akkor 

sem, amikor a Német Lovagrend 1731-ben földesúri jogairól lemondott 

a pesti Invalidusok Háza javára.35 A harcokat követően elkezdődött a 

gazdasági–társadalmi viszonyok stabilizálódása, amit azonban Lacházán 

is lefékezett a Német Lovagrend földesurasága 1702-től. A Lovagrend a 

Lacháza által korábban használt pusztákat is magához vette, amiért a 

települések, így Lacháza is kártérítést követelt. Végül a Lovagrend a 16 

kiskunsági pusztát – köztük a lacháziak által használt Jakabháza, Csó-

kás és Kátó pusztát – 1702. június 1-jén Kecskemétnek adta árendába.36 

A földesúri joghatóság új (általuk jogtalannak minősített) adóterhelést 

jelentett a községeknek. A Lovagrend az 1696-ban Suppán Istvántól 

visszaszerzett Jakabháza pusztát is elvette a községtől, amelyre Lacháza 

már nádori privilégiummal is rendelkezett.37 A szabad paraszti jogállású 

jászkun népesség magánföldesúri függésbe taszítása – ezzel összefüggő-

en Lacházán a pusztabérletek elvétele – különösen súlyos érdeksérelmet 

jelenthetett a lakosságnak, ami természetszerűen vitte őket II. Rákóczi 

Ferenc szabadságharcának táborába.38 Feltehetőleg az 1704–1705-ben a 

vidéken császári zsoldban többször fosztogató rácok (Kunszentmiklós-

hoz hasonlóan) menekülésre késztetették Lacháza lakosságát, bár erre 

csak következtetni lehet. A kuruc hadakban vitézkedett a szabadságharc 

kezdetétől fogva a Lacházán lakó Laczházi Nagy Péter nevű nemesember 

Tálasi 1977. 36–42.; Sztrinkó 1993. 1687–1695.; Bárth 1993. 1621.; Szakály 1993. 

15., 18. 
33 Illyés 1992. 41., 43. A mondottak mellett az összeírásban található még egy valkói, 

egy újfalusi (feltehetőleg a csepel-szigeti Szigetújfaluról), egy szláv és egy Csanád 

megyei illetékességű személy. 
34 A birtokba iktatás is ekkor történt: Kiss 1979. 56. 
35 Bánkiné 2005. 38–42. 
36 Kiss 1979. 61. 
37 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K, Fasc. 1, No. 3. Esterházy Pál herceg nádor 

protecionalisa (Kismarton, 1696. február 13.)
38 A község Rákóczi- szabadságharc alatti szenvedéseire utal: BéL 1975. 42–43.
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is.39 1705 elején az ellenséges támadás miatt Dunavecsére menekült köz-

ségek, köztük Lacháza bírái és esküdtjei igazolták, hogy Laczházi Nagy 

Péter a harcok kezdete óta a Duna mentén buzgón tevékenykedett a 

császáriak elleni hadműveletekben.40 

1711 után a gyors újjáépülés és a lakosságszám növekedése jellemezte 

a Kiskunságot, így Lacházát is. A Jászkunsággal foglalkozó szakiro-

dalom szerint népesség és a gazdaság növekedését az adóterhek gyors 

szaporodás is követte. A földesúr számára a visszaadott Kátó és Csóka 

pusztákért Lacháza 1714-ben 250 forint, 1716-ban 300 forint árendát 

fi zetett, amit belefoglaltak a földesúri adókba.41 Az 1721. évi adóösszeírás 

szerint Lacházán már 77 férfi t, 402 db marhát, 60 lovat és csikót, 310 

juhot, valamint 113 sertést írtak össze. Az összeírás szerint az öt felső-

kiskunsági településből a legkisebb lakossággal és állatállománnyal ren-

delkezett.42 A kerületi összeírások szerint a Jászkunságban a legnagyobb 

arányú növekedés a vagyonosság mértékét ebben az időben leginkább 

mutató állatállományban volt. 1734 és 1745 között a növekedés tízsze-

res volt: a lovak száma 22-ről 243-ra, a marháké 71-ről 687-re, a juhoké 

94-ről 1485-re emelkedett. A házak és gazdaságok száma is sokszoros 

növekedést mutatott: 1735-ben 29, tizenegy évvel később 113 ház állt a 

Duna- parti Lacházán, a gazdaságoké ugyanebben az időszakban 33-ról 

157-re, majdnem ötszörösére nőtt.43 A lakosok száma 1720 körül 200 fő 

lehetett, 1738-ban már 117 gazdát és hozzájuk tartozó 278 személyt írtak 

39 Lacházi Nagy Péter a korszak legnagyobb karriert befutott lacházi származású 

hivatalviselő és katonáskodó nemese volt. 1650 táján született, nemesi armálist szerzett 

I. Lipót királytól maga, felesége, Szabó Erzsébet és gyermekei számára 1699-ben, 

amelyet Pest megyében 1700. márciusban hirdettetett ki. A Rákóczi-szabadságharc 

kezdetén már alkapitány, majd 1708-ban kapitányként említik Sőtér Tamás ezredében. 

Kuruc múltja dacára 1711 után kerületi tisztségre választják: pályája csúcsán, 1714 

és 1720 között a Kiskun Kerület kapitányi tisztségét töltötte be. Pályájára: Bánkúti 

1996. I.  köt., 150–151., (149. sz. regeszta).; Borosy, 1986. 3603. sz. regeszta; Bánkúti 

1996.II. 100. (546. sz. regeszta).; Kiss 1979. 98. 
40 Bánkúti 1996. I. 150–151., (149. sz. regeszta). 
41 Kiss 1979. 112. 
42 Kiss 1979. 126- 127. 
43 Az 1735. évi összeírásból adatokat közöl: Kiss 1992. 100-102., 105. Az 1745. évi 

háziadóösszeírás a helység levéltárában: MNL PML V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, 

Fasc. 3., No. 7. Conscriptio Domestica Possessionis Kis Kun Laczháza pro Anno 1745. 

Összesítés: 63–64. ff .
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össze, vagyis az összeírtak száma több mint kétszeresére növekedett.44 

A növekedés forrásai (belső népszaporulat/beköltözés/adóalap-változás 

stb.) tisztázatlanok: ezen kérdések tisztázása további demográfi ai jellegű 

kutatást igényel. 

Lacháza történetének máig vitatott fejezete a község beköltözése a 

régi Duna-parti helyéről (a későbbi nevén Belsőfaluból) a mai, a Dunától 

távolabb fekvő magaslatra, Új-Lacházára.45 A források és a szakirodalom 

többnyire 1741–42-re tette az átköltözést, amit a Duna újabb, a koráb-

biakhoz képest jóval erőteljesebb áradásával hoztak összefüggésbe.46 A 

helyi közemlékezet az árvizet 1740–41-re, az átköltözést 1741–42-re da-

tálja.47 Ezt a megrögzült véleményt kívánta cáfolni újabban Babós Lajos. 

Babós szerint a falu áttelepülése már az 1730-as évek közepén (1735-ben) 

megkezdődött, ennek csak záró dátuma lehetett 1742. Az újrakezdést 

Babós az 1737-ben Lacházán tartott kiskun kerületi közgyűléshez és a 

községi adóösszeírások 1738-től kezdődő Lacházán fennmaradt össze-

írásainak meglétéhez, illetve a községi anyakönyvek 1739-es kezdő év-

számához próbálta kapcsolni. Ezt erősíti, hogy Mikovinyi Sámuel 1742. 

szeptemberben készített térképén „Új-Latzhaza” már több utcás, temp-

lommal ékesített helységként van feltüntetve, de még a Duna-parti régi 

Lacháza házai is látszanak rajta. Az utcák és házak kijelölése-felépítése 

és egy új templom felhúzása nyilván nem ment egyikről a másikra, tehát 

az áttelepülés és építkezés már jóval 1741 előtt megkezdődhetett – véli a 

44 Az 1738. évi összeírás és értékelése: MNL PML V. 102- b. Capsa E, Fasc. 3., No. 2. 

Registrum Domesticum Possessionis Laczhaza (1738) és Babós 2009b. 18.
45 A helynevekre: Gál 2009. 44. 
46 Réthly Antal 1741. június-júliusára datálja: Réthly 1970. 163
47 Gál 1992. 58.; Pesty 1978. 122–123., Könyves Tóth, 1883. 10–11. A szájhagyomány 

szerint a falu régi harangját az árvíz a belső faluból Móricgátig (a falu pusztája) vitte. 

Ezzel ellentmond a statisztikus Jászkunság- monográfus, Palugyay Imre leírása, aki 

szerint a harang 1844-ig meg is volt: „nevezetes időszaka e falunak a kiköltözés. Erről 

az öregek szinte átadás után beszélik, hogy ez 1742-ben történt, miután 1741-ben olly 

rettentő árviz volt, hogy az egész falut elseperte, és ekkor költözött a nép azon helyre, hol 

a község most áll; – ennek elég hitelességet ád azon körülmény, miszerént a régi faluból 

semmiféle egy betü iromány sem maradt fel; hihetőleg igaz: miként mondják, hogy a 

sebesen rohanó árviz martalékává lett minden; csak az egy falu pecsétje maradt meg, és 

egy kis Templom-harang, mi a jelenleg fenálló ref. egyház tornyában volt alkalmazva, 

1844-ben megrepedt, és becseréltetett”. Erre: Palugyay 1854. 
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szerző.48 Az összeírások és az anyakönyvek esetén felmerül az a problé-

ma, hogy ezek nem tartalmaznak megkülönböztetést arra vonatkozóan, 

hogy a régi vagy az új községben készültek-e. Az általam fellelt források 

tükrében mégis a régi, 1740–42. évi áttelepülés és templomépítés látszik 

elfogadhatóbbnak. Fennmaradt Veszpérmi B. Ferenc makádi református 

lelkész levele 1744. augusztus 24- ről, aki korábban 1737 és 1742 között 

szolgált Lacházán.49 Veszprémi a „a köbül újonnan, s bizonyos okokra 

nézve sietséggel, es nagy szorgalmatossággal építetett Templomra,”, a saját 

vagyonából kölcsönzött 300 forintja megtérítését kérte a lacházi tanácstól. 

Személyes sérelme is talán az építkezéshez kötődhet, hangsúlyozta leve-

lében, hogy „illetlenül bántak vele” a lacháziak. Erre mutat az a bejegyzés 

is, hogy 1742-ben már el is bocsátották állásából.50 A ’sietség’ okaként egy 

természeti katasztrófaként, a Duna hirtelen áradását tételezhetjük fel, a 

lelkész elbocsátásával végződő konfl iktus pedig a templomépítés kapcsán 

adódhatott. Az áttelepülés tehát nem volt egy előre eltervezett tudatos 

cselekménysor, hanem egy egyszeri katasztrófa tanulságainak levonása. 

Sőt, a helybeliek néhány évvel korábban még a Duna-parti „Belsőfalu-

ban” való képzelték el hosszú távon az életüket. Erre mutat, hogy 1732 

folyamán kértek és kaptak a Helytartótanácstól engedélyt a lacháziak 

a régi templom köveinek és tégláinak lebontására és annak helyén új 

templom építésére.51 Az adóösszeírásokat szemügyre véve megállapít-

ható, hogy az 1740/41. évi termés jónak mondható, majd az 1741/42. évi 

összeírás adatainál ugyanez lecsökken valamelyest. A terméseredmények 

feltehetőleg az árvíz utóhatásai miatt 1742–43-ban is alacsonyak marad-

hattak. A pusztítás mértékét leginkább az összeírásban szereplő házak 

és jószágok számának megfogyatkozásában lehet észlelni: a házak száma 

lecsökkent a korábbi 1739–40-es 91-ről 50-re. A marháké 581-ről 140-re 

48 Babós 2010. 4. A belső falu legkésőbb 1752-re teljesen kiürült, mivel a tanács 

ekkor már kukorica- földeket osztott ki ennek helyén: erre MNL PML V. 102- b. 1. 

doboz. Capsa A, Fasc 2., No. 5. (71. f.) „A. 1752. véghez vitt belső falubéli osztálynak 

consignatioja”. 
49 RL A/9. Solti egyházmegye jegyzőkönyve (1758–1860), 1. kötet: a lacházi ekklézsia 

lelkipásztorai: 49–51. 
50 MNL PML V. 102-b.  Capsa A, Fasc. 3. No. 19. Makád, 1744. augusztus 24.  Veszprémi 

B. Ferenc makádi prédikátor levele a lacházi tanácshoz.
51 RL C 64-7. 440. sz. Pozsony, 1732. július 30. Kivonat a lacházi és kunszentmiklósi 

reformok renoválására hozott határozatból. Az erre való rekció 1733. januárból: RL 

C 64-7. 1733. január 26. Szigetszentmiklós, Pathay János ref. superintendens levele I. 

Ráday Pálhoz. 
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esett vissza.52 A terméseredmények feltehetőleg az árvíz utóhatásai miatt 

1742–43-ban is alacsonyak maradhattak, azonban a házak és a gazdák 

száma (valószínűleg a beköltözők miatti is) ekkor megugrott.53 

A redempció 

A Jászkun Kerület népessége és anyagi teherbíró képessége az 1730-as 

években jelentősen nőtt, ami lehetővé tette a kedvezővé váló politikai 

helyzetben az önmegváltást (a redempciót).54 Másfelől a jászkunoknak a 

jobbágyi státusból való „felszabadulását” az osztrák örökösödési háború 

segítette elő, amelynek során a királynőhöz való hűségüket jelentős kato-

nai szerepvállalásukkal bizonyították.55 

Az 1745. május 6-i jászkun privilégium (amelyet 1751-ben törvénybe is 

foglaltak) rendelkezett az jászkunok földesúri terheinek önmegváltásáról. 

A lakosok visszafi zették az eladatás egykori összegét, illetve a földesúr 

által a Kerület területén végzett építkezések becsült összegé. Vállalták 

a hadiadó fi zetését, a beszállásolást, az insurrectioban való részvételt, 

1000 lovas kiállítását és 3000 forint nádori cenzus fi zetését. Cserében a 

jászkunok visszakapták kiváltságaikat és kerületi szintű önigazgatásuk 

függetlenségét.56 

A redempció, a földesúri terhektől való önmegváltás folyamatának 

lebonyolításában mindenhol fontos szerepet játszottak a helyi taná-

csok. Lacháza esetében azonban az új földhasználati, gazdálkodási és 

52 Az 1739–40-es összeírás: MNL PML 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3. No. 2. 

Registrum Omnium Bonorum Constriptionis Cumanicalis Possessionis Latzháza 

(1739) (12–18. ff .) Az 1741–42. évi: MNL PML V. 102- b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3. No. 

3. Consriptio Domestica anni 1741 et 1742. (29–34. ff .) 
53 PML V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3. No. 4. (35–40 ff .) Conscriptio Domestica 

anni 1742–43. 
54 Kiss 1992. 79–81. 
55 Bánkiné 2005. 44.; Örsi, 1995. 12.  Nemcsak a portális katonaság kiállításának 

költségeit viselték, hanem fi zették a hadiadót és – nemesi jogállásukat fenntartandó- 

kiállították az insurrectiot is. 1742-ben a jászkun települések felkelése verte le a 

Mezőtúr és Czibakháza között fellázadt Haller-gyalogezredet. Sőt korábban, 1735-

ben a SzegedinácPeró- féle parasztlázadás vérbe folytatásban is szerepet vállalt az 

insurrectioba hívott jászkun katonaság. A kedvező belpolitikai légkör mellett az 1741-

ben megválasztott Pálff y János nádor személyes elkötelezettsége a jászkunok ügye 

mellett segítette a redmepció megvalósulását. 
56 Bagi 2005. 20.
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társadalomszervezési elvek kialakítása az Új-Lacházán való letelepedés 

(1742 utáni) utáni újjáépítéssel estek egybe. 

A földekből és a jogokból való részesedés mértéke a megváltakozás 

költségeihez való hozzájárulás volt. A földből való részesedés mértéke 

egy agrártársadalomban a társadalomban elfoglalt pozíciót is jelezte. A 

jászkun társadalom ennek alapján tagolódott fő vonalaiban a redemptus–

irredemptus–zsellér–commorans elnevezésű rétegekre. Redemptusoknak 

a jászkun társadalom azon rétegét nevezték, akik – az érvényben lévő ke-

rületi statutumok meghatározása szerint – kezdetben legalább 20, majd 

1823-tól 25 forint értékben váltottak földet, illetve birtokoltak a Hármas 

Kerület területén. Szántóföldjeik arányában részesültek a járulékföldek-

ből (kaszálóból, legelőkből, erdőföldekből), elsőbbségi joguk volt a kisebb 

haszonvételek (kocsma, mészárszék) árendálásakor. Az irredemptusok 

és zsellérek e jogokat nem, vagy csak ezek egy töredékét élvezhették.57 

A commoransok a kerületben munkát vállaló, külső törvényhatóságból 

származó személyek (gyakran cselédek, pásztorok, iparosok) voltak, akik 

a tanácstól lakosi jogot szereztek, ám a társadalmi előrelépéshez zselléri 

státust kellett szerezniük.58

Lacházán – és a kerület több településén – a redempció során váltott 

szántóföldet nevezték forintos földnek. A ’forintos föld’ eszmei birtok-

mértéket jelentett: a megváltott föld tényleges piaci értéke a későbbiekben 

természetesen változott. A forintos föld adott értéke településenként elté-

rő nagyságú földet jelenthetett. A helységben 1 redempciós forint értékű 

szántóföld 855 négyszögölnyi földet jelentett.59 A korszak második felétől 

kezdve (1823-tól) a redempció értékhatára 25 forintnyi föld volt, ami így 

17,8 (kerekítve kb. 18) magyar holdat jelentett. 1745-ben és az azt követő 

években tehát a befi zetett összeg értékének megfelelő arányban jutottak 

földhöz. Lacházán például – Bagi Gábor számításai szerint – a megváltott 

birtok alsó határa 10 forint volt, ami kb. 10 holdnyi földet jelentett.60  

A redempció közvetlen előzménye a jászkunok osztrák örökösödési 

háborúkban való katonai szerepvállalása volt. A községi levéltárban 

57 Bánkiné 2008. 73–74. 
58 Bagi 2005. 70-71.
59 Lásd: Bogdán István: Régi magyar területegységek. Budapest, 1989.
60 Bagi 1991. 221. A szóródás a birtoknagyság tekintetében nagy lehetett, a legna-

gyobbb redemptus birtok nagysága 250 forintos volt, ez 100 holdat tett ki Bagi Gábor 

számításai szerint.
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fennmaradt Pálff y János nádor a jászkunokat hadba hívó körlevele 1740-

ből.61 Ismert az is, hogy az ekkor meginduló háborúba „önkéntes” jelleggel 

két embert (Bak István, Halász Ferenc) küldött Lacháza katonának.62 Ezt 

a számot a falu teherbíró-képességéhez képest csekélynek tartom (ekkor 

a lacházi lakosság 400–500 fő körül járhatott), mivel szakirodalmi adatok 

alapján az 1741. évi katonaállításban a kerület két század katonát állított 

ki (kb. 400 fő), ebből a kiskunok 100 lovast küldtek a harctérre.63 A jász-

kunok a földváltságért cserébe 1745-től egy 1000 főnyi lovas kontingens 

kiküldését határozták el: ez lett a későbbi jászkun katonaállítás alapja, 

ami a nemesi felkeléssel rokonítható, de azzal ellentétben az uralkodó 

bármikor igénybe vehette, az országos nemesi felkelés kiállításától füg-

getlenül is.64 A hétéves háborúban (1756–1763) állandósult a katonaállítás 

gyakorlata: ekkor tíz lovaskatonát szereltek fel és küldtek a lacháziak a 

hadszíntérre.65

A redempció sürgetésére az uralkodóhoz beadott kérvény támoga-

tásáról az egyes községek saját falugyűlésükön is döntöttek, ahogy ez 

Lacházán is történt az 1745. február 25-i megbízólevelük (credentionalis) 

szerint. A lacháziak  – saját bevallásuk szerint –  nem értették a kérvény 

ötletét: először elutasították azt, később azonban mégis elfogadták: 

„ez előtt néhány napokkal; mostan folyó dolgainkban amelyek az Ispo-

tályos Háznak Uralkodása alol való szabadolásonkat nézik, Felséges 

Koronás Király Asszonyunkhoz bé nyújtott Instantiájoknak punctumait 

redemptio eránt, jól meg nem értvén meg bortánkoztunk, most pedig leg 

közelebb Helységünknek minden lakosait egyben gyűjtvén, és az fent írt 

Instantiának punctumait jobban értésükre vívén, edgyező szívvel Lélekkel” 

fogadták el. Ugyanakkor Horváth András kerületi esküdtet teljhatalom-

mal (plenipotentiával) látták el a redemptioval kapcsolatos ügyeik intézé-

sében.66 A kezdeti, redempcióval szembeni bizalmatlanság valószínűleg 

61 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K, Fasc. 2., No. 1
62 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K, Fasc. 2., No. 2. „Specifi catio et Aestimatio 

equorum et appaeramentorum, wx Districtu Minoris Cumaniae pro Portalibus…”. 
63 Kiss 1992. 234–235. 
64 Bagi 2005. 49–50. 
65 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 2. No. 5. „Anno 1756 Laczházi Nemes 

Helységnek egy strasa Mester, és 9 köz katonalra s’ azok Lovaira való költekezésinek 

laistroma.”
66 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3. No. 12. (30–31. ff .) „Credentionalis 

Possessionis, Cumanicalis Lachaza, Dno Andreo Horvát Jur. Distr. adjutatis elargita, 

interitu elaborationi Privilegionis A. 1745” 
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arra a redempció-ellenes mozgalomra utalhat, amire a községi iratanyag-

ban is találtam nyomot. A szervezkedés feje Galambos István tanácstag, 

korábban is résztvevője az 1737. évi, a kiskun kapitányi törvényszék által 

is tárgyalt elhíresült bíróverésnek,67 most azonban „Galambos István sok 

embereket inducált, vagyis seducált hogy a Redemptiohoz ne álljanak.” A 

„tumultus” okozása miatt súlyos pénzbírságra, 100 forintra ítélték, amit 

a község redemptionális pénztárába kellett befi zetnie.68 A szakirodalom 

felvetette, hogy a Kerület más településein a redempció-ellenes lázongá-

sok vezetőit kitiltották a Kerületből.69 Lacházán Galambos Istvánt nem 

hogy nem utasították ki a kerületből, hanem még bíróvá is választották 

(1747-ben), majd itt is halt meg 1763-ban, hetven éves korában.70 A forrá-

sok szerint a redempció során a községben végül mégis a legnagyobb mé-

retű földmennyiséget ő váltotta meg: 250 forintnyit.71 A kiskun községek 

redempcióban való vonakodásának híre Pálff y János nádorhoz is eljutott, 

aki 1745. november 8–án az ókori rómaiak, a jászságiak és a nagykun-

ságiak példájával körlevelében buzdította a helységeket a redempciós 

összegek lefi zetésére: „vegye szívére ki ki mit tesz a szabadságnak kincse, 

ha a rómaiak gyermekeiket adták a szabadságért, miért a Kis Kunság 

marhájábul, mellyet Isten meg áldott valamellyest, el nem adhat, és az 

67 MNL PML V. 102-b. 1. doboz. Capsa A., Fasc. 3. No. 21. 1–2. ff . „Öreg Galambos 

Isván, Kontra György, Szabó János Lacházi Nyakas Lakosok ellen, kik a Bírót meg 

rángatták, rutul tractálták. Kapitányi Széken való Deliberátum in. A. 1737. die. 20. 

Nov.” Az 1737-ben játszódó konfl iktus során a tilalmas mezőn történő kaszálás miatt 

Galambos István tanácsnokot és társait a község hadnagya zálogadással büntette, 

mire az érintettek a végrehajtást megakadályozták és a helyszínre érkező bírót 

tettleg bántalmazták, mentéjét róla lerángatták, ingét megszaggatták. Az ügyet a 

sértettek a Kiskun Kerület ítélőszéke elé vitték, amelynek során Galambost és társait 

pénzbüntetésre, továbbá a bíró és a tanács nyilvánosság (az egyházi gyülekezet) előtti 

bocsánatkérésre, illetve megkövetésre ítéltek.
68 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 15. c. 
69 Bagi 2005. 193. 
70 Babós 2009. 38. 
71 Bagi 2005. 45. és MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K, Fasc. 3., No. 6. „Laczházi 

Lakosok Consignatioja in anno 1745 arrul ki mennyit akart váltani a Redemptiokor, 

és in anno 1745 és 1746 eff ective már a Redemptioban kész pénzül le is tettek”. 

Testamentumában 1763-ban 150 forintos földről ír, azonban ennek oka feltehetően a 

korabeli örökösödési-végrendelkezési gyakorlatból ered, miszerint az idősebb fi únak 

a földbeli örökségét az apa még életében kiadta, amely biztos anyagi alapot adott az 

önálló csaldalapításhoz. A végrendelet: MNL PML V. 102-b. 2. doboz. Capsa A, Fasc. 

4., No. 14. Galambos István végrendelete (1763. január 8.)
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adósságbul való felszabadulásban nem igyekszik. Valóban a Jászság és a 

Nagy Kunság dícsérets igyekezetekben consolaltattam.”72  

Az 1745. május 6-i redempciós kiváltságlevél után megkezdődött az 

580  000 forint összegű redempciós váltságösszeg szétosztása az egyes 

települések között. Az 1745. november 23-án a jászberényi közgyűlésen 

Lacháza összesen 10 400 fornt értékű redempciós váltságot vállalt el. Eb-

ből 3600 forintot a szűkebben vett község melletti földekre (a „Telekre”), 

Csókára és Kátóra 2000–2000, Jakabházára 300 és Móricgátra 2500 fo-

rint esett.73 A Lacházától nagy távolságra, 80 km-re délre fekvő Móricgát 

nevű pusztát korábban nem Lacháza birtokolta: ezt a redempció előtt 

Kecskemét, majd illetve kecskeméti gazdák árendálták 13 másik kiskun 

pusztával együtt a földesuraságtól, a Német Lovagrendtől, majd az Inva-

lidus Háztól.74 Az említett pusztát a redempció korai szakaszában Kisér (a 

későbbi Jászkísér) váltotta volna meg, de ettől a lacháziak időközben 2000 

ft -ért vásárolták meg.75

A redempció kapcsán merült fel a Lacháza által használt kétes jogi 

helyzetű puszták: Csóka, Kátó és Jakabháza birtoklásának problémá-

ja. A Német Lovagrend földesuraságát követően a Kecskemét és más 

magánbirtokosok által bírt bérletek megszűntek, a község illő áron 

megváltotta ezeket a pusztákat. A pusztákra azonban a török kor előtti 

birtokos nemesi családok örökösei jelentkeztek, mint sok helyen másutt 

az országban. Egy Szabó István nevű elszegényedett Szatmár vármegyei 

nemes felesége, Eőry Magdolna révén igényt formált a Szentiványi család 

középkori örökségéhez tartozó fenti három pusztára (a XV–XVII. szá-

zadi oklevelekben leggyakrabban Csókás/Csalka, Katuly, Jánoshalma). 

Szabó Istvánnal szemben Lacháza maga mögött tudhatta királyi koro-

najavadalomként a kincstár támogatását. Az 1748 és 1752 között lezajlott 

perben a királyi jogügyigazgató, Svetics Jakab sikerrel védte meg a fi scus 

és Lacháza érdekeit a nemesi követelésekkel szemben. 1785-ben a per 

72 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 7. (41- 43. ff .). 1745. november 

8. Pálff y János nádor levele a Kiskun Kerülethez. 
73 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 5. „Aestimatio Locorum et 

praedictorum anno 1745, die 23. 9br”.
74 Kiss 1992. 101–102.; Janó 2002. 17–18. 
75 Gyárfás 1883. a. 15. 
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megindítójának fi a, Szabó Antal kérte az ítélet felülvizsgálatát, ekkor is 

sikertelenül.76 

A váltságösszeget a község több részletben küldte be a kincstárba, túl-

nyomóan két év (1745–1747) leforgása alatt. Az alábbiakban Bagi Gábor 

adatait pontosítom–árnyalom és az általam fellelt levéltári adatokkal 

kiegészítve közlöm a redempciós összeg lefi zetésének részleteit:77 

1745. július 26.  898 forint, 

1746. január 28.  2519 forint 25 krajcár, 

1746. szeptember 7.  1197 forint 27 krajcár, 

1747. március 15.  3 199 forint 23 krajcár, 

1747. június 16.  310 forint 3 ½ karjcár,

1749. július 24. után kb. 200 forint,

1750. szeptember 1.  504 forint,

1750. november 25.  504 forint,

1752. január 10.  919 forint.

Sajnos nem ismerem minden részletfi zetés pontos időpontját, de azt 

tudom, hogy 13 alkalommal jártak a község által megbízott kerületi 

tisztségviselők Bécsben az összeg lefi zetése céljából. A számadásokból 

kiderül, hogy az anyagi terheket súlyosbította az 1231 forint nagyságú 

kamatteher.78

A váltsághoz szükséges pénzt a község nagy részben kölcsönökből 

fedezte, amelyeket évekkel később fi zetett csak vissza hitelezőinek. Az 

adósságokat pedig 1752-ig a lakosok földváltságból befolyt redempciós 

összegeiből fi zették vissza. Ismert, hogy 1746. június 4-én Lacháza Kecs-

kemét városának 808, más forrás szerint 898 forinttal, a budai polgá-

roknak 1200, a váciaknak 800 forinttal tartozott.79 Ugyanebből az évből 

helyi forrásból értesülünk, hogy Pálff y János nádortól vettek fel több 

76 A perre: MNL PML V. 102-b. 7. doboz. Capsa I, Fasc. 1., No. 2. „Acta et producta 

nobilis Stephani Szabó Pauperis , in processu ejusdem, respectu praediorum Csóka, 

Kató, et Jakabháza…” és V. 102-i. 1. doboz. Lacháza város pere 1748–1752.  
77 A felhasznált adatok első fele Bagi Gábor munkájából származik: Bagi 2005. 246. 

Ezt egészítettem ki saját, a község levéltárában folytatott kutatásaim eredményével: 

MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3. tartalmaz elszórtan az összegekre 

információkat, de főleg: No. 15. c, No. 14., 
78 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3. No. 15. d. (10. f.) 
79 Bagi 2005. 250, 
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részletben 757 forintot.80 1750 májusában már csak Kecskemétnek volt 

adósa 898 forinttal.81 Lacháza azonban adósságát még azon év július 15-

én hiánytalanul törlesztette.82 Bagi Gábor összesítése szerint a település 

1750–51-ben a redempcióba 1775 forinttal, illetve magánosoknak más 

okból kifolyólag 481 forinttal, összesen 2256 forinttal volt adós. Ezután 

fi zette vissza a község a pesti pálosoknak a „capitalis”-ukból kölcsönvett 

500 forintos összeget.83 Az idézett szerző egy másik összeállítása szerint 

1753-ban a településnek – a redemptio után – még mindig 700 forintnyi 

adóssága volt.84 

A magánembereknek is ugyanúgy kölcsönökhöz kellett folyamod-

niuk, hogy földjeiket megválthassák. Előfordult, hogy a község módos 

gazdái hiteleztek a szegényebbeknek. A földváltáshoz szükséges pénz 

előteremtéséhez leggyakrabban az állataikat (pl. lovakat, marhákat) 

adták el, ahogy a Kerület más helységeiben is történt.85 Az emellett felhal-

mozott adósságaikat szántással, terménnyel vagy ruhaneműkkel fi zették 

vissza, így pl. egy „nagy őszi szántással”, „búza kila 6” (6 kila búzával) 

vagy „egy pár fehér ruhával.” A lajstrom szerint 26-an vettek fel hitelt a 

113 redemptiot váltó gazda közül, vagyis a redempciót váltottak ötöde 

(20%-a).86

Az egyes gazdák több részletben fi zették le a redempciós összegeiket 

a tanács számára: többnyire még 1745/46-ban egy- egy nagyobb össze-

get, majd – miután a községek ahitelezőiktől és a kerületi hatóságoktól 

több alkalommal felszólítást kaptak a törlesztésre – 1750–52 táján ennek 

maradékát is törlesztették. A módos redemptusnak számító Bagi István 

a redempciókor 100 forintot váltott: ebből 75 forintot már a redempció 

elején lefi zetett, majd 1751. november 18-án 10, majd december 29-én 5 

forintot, végül 1752. szeptember 15-én ismét 10 forintot fi zetett le.87 

80 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 4. „Az 1746. Redemptiora 

költsön pénzt fel vett Lacházi Lakosok Lajstroma”. 
81 Bagi, 2005. 252. 
82 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 14. „Redemptonalis Perceptor 

Tot Mihály Úr Lajstroma in a. 1750”. 
83 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 14. „Redempionalis Perceptor 

Tot Mihály Úr Lajstroma in a. 1750”.
84 Bagi 2005. 255. 
85 Bánkiné 2012. 113. 
86 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 4. „Az 1746. Redemptiora 

költsön pénzt fel vett Lacházi Lakosok Lajstroma”.
87 MNL PML V. 102-b. 17. doboz. Vegyes iratok. 1827. június 18. A Bagi család pere. 
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A redempciós összegek lefi zetésére és a magánadósságok visz-

szafi zetésére 1753. januárig került sor. Ekkor a redempciós ügyekkel 

megbízott Tót Mihály „redemptionalis perceptort” elszámoltatták, 

amelynek során számot adott a kezére bízott 2998 ft  80 dénárnyi pénz-

összeggel.88 A redemptionalis ügyekkel foglalkozó iratokban Tót Mihály 

„redemptionalis bíró-ként” tűnt fel, aki 1747 óta töltötte be hivatalát. A 

redempcíó befejezését jelentette Lacháza bírájának és tanácsának 1754. 

április 3-án, a jászkun fő- és alkapitányhoz intézett levele, amelyben 

jelentették, hogy a rájuk esett redemptionalis összeget (10 400 forint) és 

annak kamatait hiány nélkül lefi zették, adósságuk nincs. Erről hiteles 

bizonyságlevél (testimonialis) kiállítását kérték.89 

A redempció után a tanács nekilátott a befi zetett redemptionalis 

summa arányában a meglévő földek újraosztásának. A folyamat során a 

tanács egyre inkább kiterjesztette joghatóságát a közösségi földhasználat 

terén. Erre az 1750-es évektől fokozatosan került sor: 1752-ben a „Belső 

Falu” helyén osztott a bíró a redemptio arányában kukorica- és tökföl-

deket, illetve szálláskerteket.90 1755-ben minden redemptus lakos nyilas 

osztással, sorshúzás útján erdőt és réteilletményt kapott.91 1752-ben hoz-

tak arról községi statutumot – összhangban a kerületi rendelkezésekkel 

–, hogy „a Magistratus híre”, azaz engedélye nélkül senki sem idegenít-

hette el házát, kertjét, szántóját. Aki ezt mégis megtenné, jószágvesztésre 

ítéltetik.92 A tanács a határt három periódusban (1765, 1769, 1774) három 

nyomásra (kalkatúra) osztotta fel a befi zetett redempciós részesedések 

arányában. A határfelosztások elég széttagolt birtokszerkezetet mutattak: 

az összeírások akapján tudjuk, hogy 1774-ben például egy kalkatúrában 

mindenki hat darab földet birtokolt, minden dűlőben egyet-egyet.93 

A korabeli gyakorlat szerint a községek (ami megfi gyelhető a jász 

községeknél is), azért, hogy racionalizálják gazdálkodásukat, a távolabb 

fekvő pusztáikat árendába adták más településeknek, addig a szom-

szédságukban fekvő magánföldesúri joghatóság alatt lévő pusztákat 

88 MNL PML V. 102-a. 1. kötet. Protocollum (1747- 1755). 41. 1753. január 5. 
89 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 15. b. (14- 15. ff .)
90 MNL PML V. 102. 1. doboz. Capsa A, Fasc 2., No. 5. 71. fol. „A. 1752. véghez vitt belső 

falubéli osztálynak consignatioja”. 
91 MNL PML V. 102-a. 1. kötet. Protocollum (1747- 1755). 44. 1755. január.
92 MNL PML V. 102-a. 1. kötet. Protocollum (1747- 1755). 36–37. 1752. május 10. 
93 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 16. „Redemptionalis földek 

újonnan lett el mérettetésekről való Connotatiok, annis 1765, 1769, 1774”. 



saját hasznosításba vették, vagyis kibérelték.94  Lacháza a redempció után 

(1745– 46-ban) fele részben árendába adta az újonnan elnyert Móricgátot 

Szalkszentmártonnak 2000 forintért.95 1746–1747 között három kecs-

keméti gazdának (Lázár Jánosnak, Szeles Györgynak, Banó Jánosnak) 

adta át használatra. 1747-től 1757-ig, később ismét 1759 és 1769 között 

a szalkszentmártoniaknak, közben 1757–1758-ban három félegyházinak 

(Ficsór Pál, Móczár Jakab, Tarjáni János) adta ki árendába Móricgát 

nevű pusztáját. 1757 és 1769 között már csak Móricgát felét bírják az 

árendátorok, mert a másik felét a lacházi gazdák vették használatba. A 

községhez közelebb fekvő területen a Dabashoz tartozó Ordasháza pusz-

ta fele részét bérelte Lacháza 1755 és 1759 között.96

Összegzésképpen megállapítható, hogy a redempció folyamatában 

a tanács koordináló szerepe jelentős volt. A tanács a redempció alatt 

számos ügyben járt el: a megváltáshoz szükséges hitelek előteremtésében 

és visszafi zetésében, a lakosság redempciós váltságösszegeinek beszedé-

sében és nyilvántartásában, a határhasználat új rendjének kialakításában 

és az ingatlanforgalom nyilvántartásában. A tanácsi statutumok révén 

lassan kiterjesztette fennhatóságát ezekre a kérdésekre. Ideiglenes jelleg-

gel hoztak létre egy külön tisztséget a redempciós összegek beszedésére, 

a kölcsönök nyilvántartására. Ezt a funkciót viselő személyt a források 

redemtionalis bíróként vagy redemptionalis perceptorként emlegették 

1747 és 1753 között. Más községben hasonló elnevezésű tisztséget – a 

szakirodalom alapján – nem is találtam. A redempció anyagi alapjait 

a nádortól, Pest, Buda, Kecskemét, Vác polgáraitól, a pesti pálosoktól 

és a helyi módosabb gazdáktól teremtették elő. A lakosság szegényebb 

rétegei állataik eladásával, többletmunkával és értéktárgyaik eladásával 

tudták csak előteremteni a földjeik megváltására felvett kölcsönöket. A 

redemptio, mint a Galambos István vezette szervezkedés és a községi 

„nagyobb gyűlés” vagy falugyűlés értetlensége mutatja, nem feltétlenül 

talált egyetértésre a helyi lakosság egészében. A puszták birtokjogának 

stabilizálása megteremtette a redempció után a mezőgazdaság gyarapo-

dásának alapjait.

94 Bánkiné 2005. 
95 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K, Fasc. 3., No. 15.c.  
96 MNL PML V. 102-b. 4. doboz. Capsa C, Fasc. 2. No. 15. Móricgát árendája a 

szalkszentmártoniakkal (1759); ugyanott: No. 16.; Móricgát árendája a kecskeméti 

gazdákkal (1746); No. 17.; a félegyházi gazdák árendája Móricgát feléről (1757. április 

23.); No. 22.: Ordasháza árendásszerződése (1755. november 1.)
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A társadalmi szerkezet jellemzői 

A redempció hosszú távon az egész Jászkun Kerület társadalmi tagozó-

dását is meghatározta. A földekből és a jogokból való részesedés mértéke 

a megváltakozás költségeihez való hozzájárulás volt. A földből való 

részesedés mértéke egy agrártársadalomban az egyén helyi közösség-

ben elfoglalt pozícióját is jelezte. Az egyéni földváltás mértéke szerint 

az 1760-as–1770-as évekre különültek el határozottan az egyes rétegek.  

Ekkorra alakult ki a redemptus, irredemptus és zsellér és commorans 

rétegek mögötti tartalom is. A redemptusok, akik megváltott (Lacházán 

forintosnak nevezett) földjeik arányában részesedtek a járulékföldekből 

(kaszáló, legelő, erdő, szálláskertek), a fel nem osztott legelőket díjtalanul 

használhatták, elsőbbségi joguk volt a kisebb haszonvételek (kocsma, 

mészárszék) árendálásakor, három hónapig szabadon mérhettek bort, 

elővásárlási joguk volt az irredemptusokkal szemben, továbbá vám- és 

piaci taxamenetsséget élveztek. Politikai jogaikat tekintve választók 

és választhatók is voltak. Irredemptusoknak nevezték azokat, akiknek 

redempciója nem érte el az előírt értékhatárt.97 A zsellérség személyében 

szabad, lakosi jogokkal, de földtulajdonnal nem rendelkező, többnyire 

béresi szolgálatot vállaló réteg volt.98 

A társadalmi helyzetet Lacházán is a redemptus birtokból való ré-

szesedés mértéke jelezte. A birtokforgalom nyilvántartása volt a célja 

a községenként vezetett földkönyveknek (libri fundi), melyek vezetését 

a kerületi közgyűlés 1764-től kezdve tette kötelezővé a községeknek. 

Lacháza földkönyvei sajnos elvesztek, ennek ellenére a fennmaradt 

redempciós lajstromok és Bagi Gábor ezek alapján összeállított táblázatai 

mégis lehetővé teszik, hogy az 1745 táján redempciót szerzett lacházi tár-

sadalom képe nagy vonalakban megrajzolható legyen. E szerint a helyi 

gazdatársadalom élén állt Galambos István, aki 250 forintos földet (kb. 

100 kat. hold) váltott. Nem sokkal alatta álltak a rangsorban a 200 forin-

tos földet váltott nagygazdák négyen (Bodor János, Tóth Mihály, Szabó 

János, Beke Sámuel). A középréteget a 50–100 forintos földet váltottak 

viszonylag széles rétege alkotta a 113 főből 31-en (27%). A kisbirtokosok 

97 Bánkiné 2005. 58–59.  A redemptusság értékhatára a Jászkun Kerületben 1752-től 

20 forint, 1823-tól egységesen 25 forint volt. Az irredemptusokhoz sorolták a szüleik 

háztartásában élő, de már nagykorú redemptus fi úkat, akik örökségüket még nem 

kapták kézhez.
98 Bánkiné 2005. 61.; Bagi 2005. 69–72. 



nagy jános168

rétegét az 5 és 50 forintos földnagyságot birtoklók tömegét jelentette. Ebbe 

a csoportba 60-an tartoztak (52%).99 A redempciót nem váltottak száma 

(ezekről 1748–49-től vannak pontosabb adataim) 37 fő.100 Lacházán a 

földváltók döntő többsége 100 forint alatt vett részt a redempcióban, 

200 forint felett egy gazda váltott földet, 300 forint felett egy sem. Ehhez 

képest a szomszédos helységekben a földet birtoklók aránya sokkkal ki-

egyenlítettebb a különböző birtoknagyságok tekintetében, vagyis a 100, 

illetve 200 forintos birtokkategóriában is jócskán találni földváltókat. Így 

Kunszentmiklóson például a 100–200 forintos kategóriába a földváltók 

37,7%-a (63 fő), 200–300 forint közöttibe 9% (15 fő) és a 300 forint feletti-

be 7,2% (12 fő) tartozott.101 Ennek alapján megállapítható, hogy a lacházi 

redemptusok társadalma sokkal kevésbé volt diff erenciált és jóval kisebb 

méretű birtokokkal rendelkezett, mint más jászkunsági helységek. 

A kiskun község társadalmi–gazdasági viszonyairól az adóösszeírások 

segítségével tovább árnyalható az összkép. Ebből kiderült, hogy nem volt 

egységes adókivetési gyakorlat, az összeírások módja és az adóalap térben 

és időben is változott a Jászkun Kerületen belül.102 

1. táblázat: Az adóköteles lakosság megoszlása és adóalapba tartozó jó-

szágállománya Lacházán 1744–1773 között103

99 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 3., No. 6. (47- 54. ff .) és Bagi 2005. 45., 

102. Viszonyításképpen 10 forintos föld 10 kat. hold földnek felelt meg. 
100 MNL PML V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3. No.11. (84- 89. ff .) Concriptio anni 

1748- 49.  
101 Az összehasonlításra: Téglás 2009. 191. 
102 Bánkiné 2005. 137–139. Az adóalapot a Jászkun Kerület 1770-től kezdte egységesen 

meghatározni, ettől kezdve az adóalap-meghatározás során észlelt különbözőségek 

csökkentek. Az itt közölt 1772–73-as összeírás adataiban adóalapként a házakat, 

illetve az azokhoz tartozó, három osztályba sorolt szántóföldek váltak. A táblázatba 

az osztályozás szerinti felosztást – technikai okokból – nem vettem fel. 1763–64-től a 

három társadalmi kategória helyét a három osztály (1., 2., 3. osztály) váltja föl.
103 A táblázat forrásai: MNL PML V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 7. Conscriptio 

domestica possessionis Kis Kun Laczháza pro anno 1745” (63–64. ff .). MNL PML V. 

102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 11. ( 84–89. ff .). Lacháza háziadó-összeírása 

1748–49-ből. MNL PML V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 13. (94–98. ff .) 

Lacháza háziadó-összeírása 1748–49-ből és 1751–52-ből. MNL PML V. 102- b. 5. 

doboz. Capsa E, Fasc 3., No. 16. Conscriptio anni 1753/54. MNL PML V. 102-b. 5. 

doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 17. Conscriptio anni 1754–55. (143. f.) MNL PML V. 102-

b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 20. (136–140. ff .) Conscriptio anni 1757–58.  MNL 

PML V. 102- b. 5. doboz. Capsa E, Fasc.3., No. 31. Conscriptio domestica incolarum 
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A háziadó-

összeírások 

éve (adó-

években)

Személyek száma, 

összesen

Házak száma 

összesen

Lovak  

száma

Marhák 

száma

Juhok  

száma

Red. Irred. Zsell. Red. Irred. Zsell.

1744–45 157 113 81 687 1490

1748–49
162 - 

- 1036 1150
117 37 8 - 18 -

1751–52
278 119

- 717 1212
251 17 10 102 17 -

1753–54 167 16 8
118

369 10 -
105 13 -

1754–55
209 132

296 898 -
179 22 8 109 23 - 

1758–59

219 144

- - 1593
171 48 -

114 

½
29 ½ -

1757–58
216 146

323 942 1952
166 34 16 116 30 - 

1763–64
266 137

- 1576 1932
185 81 - - - -

1764–65
298 -

474 1220 2095
226 72 - - - - 

1768–69
- 198

-
- - 91 145 53 -

1772–73
- 239

- 769 2707
- - 111 168 71 -

Privilegiatae possessionis cumanicalis Laczháza in anno militari 1768/69. MNL PML 

V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 36. (170–181. ff .) Conscriptio facultatuum 

aliorumque quanti constitutiorum 1772/73. Megjegyzések: 1748–49: ekkor az 

irredemptus kategóriába sorolták a redempciót nem váltottakat, illetve külön 

tüntették fel zsellér kategória alatt a juhászokat (8 fő). 1758–59: ekkor a redemptusok 

juhállománya 1906, az irredemptusoké 10, addig az inquillinusoké 36 db. 1764–65: 

az árendások (a helységben földet bérlő) redemptusok száma 24, az irredemptusoké 

24 fő. Ez utóbbi összeírás a zsellérek adatait nem közli. Az összeírás emellett 9 

mesterembert említ (ebből 1 redemptus, 8 irredemptus). 1772–73: az összeírásban 

házatlan irredemptusként írtak össze 111 főt.
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A táblázat kapcsán néhány következtetést le lehet vonni. Az összeírá-

sokból megállapítható, hogy 1744–45-től nem írják össze az adómentes-

nek tekintett tanácstagokat és községi tisztviselőket, illetve 1748–49-től 

különítik el az adófi zetőket a redempcióban való részvétel mértéke szerint 

redemptusokra, irredemptusokra és zsellérekre. Az adóköteles gazdák 

száma 1744–45 és 1764–65 között 157-ről 298-ra (ebből 226 redemptus, 

72 irredemptus), vagyis a gazdaságok száma majdnem 90%-kal nőtt. 

A redemptus gazdák száma 1748–49 és 1764–65 között 117-ről 185 

főre (kb. 63 %-kal) emelkedett. Az irredemptusok száma ehhez képest 

majdnem kétszeresére növekedett ugyanebben az időszakban: 37-ről 81 

főre szaporodott. Összességében a redempció utáni rövid időmetszetben 

a redemptusok helyi társadalmon belüli aránya és súlya fokozatosan 

csökkent, főként az irredemptusok javára. A társadalmi szerkezet meg-

változásának iránya és mértéke nagyjából megfelel a korabeli Jászkunság 

többi településén zajló folyamatoknak.104 A házak száma az 1744–45. évi 

113-hoz képest 1772–73-ra 239-re nőtt (168 redemptus, 71 irredemptus 

tulajdonú ház), vagyis több mint kétszeresére emelkedett. A jószágállo-

mány terén a juhállomány növekedett a leginkább: 1744–45-höz képest 

1772–73-ra 180 %-kal nőtt (1490-ről 2707-re). Összehasonlítva a fenti 

adatokat a redempció előtti időszak gazdasági és társadalmi viszonyaival 

megállapítható, hogy a növekedés lelassult mind a gazdaságok, mind a 

lakóházak és a jószágállomány tekintetében. A fejlődés csekély üteme a 

korábbi korszakhoz képest is szembetűnő: a redempció nem feltétlenül 

jelentette a növekedés felgyorsulását – mint a nagy határú, tanyásodásnak 

induló nagykunsági vagy alsó-kiskunsági településeken –, mivel Lacháza 

esetén ezt nagymértékben fékezte a földhiány és a nagyarányú birtokosz-

tódás.105 Az eredmények azt mutatják, hogy a leírt társadalmi folyamat az 

1840-es évekig bizonyosan folytatódott a községben.106 

2. táblázat. A földbirtokszerkezet változása Lacházán. A földbirtok-

kategóriák éves bontásban (az értékek redempciós forintban szerepelnek).

104 Bánkiné 1995. 167.; Bánkiné 2005. 66. 
105 Néhány példa a nagy határú, tanyásodó jászkun településekre: Félegyházáé: 

Bánkiné 2000. 62.; Karcagé Bellon 1974. 79.; Túrkevéé: Pozsonyi 2010. 29. 
106 A vizsgálatok azt mutatják, hogy a jelenség hosszú távon is meghatározó maradt. 

A földbirtokos redemptusok száma a redempció kori viszonyokhoz képest az 1840-es 

évekig megháromszorzódott. Erre: Bagi 1995. 102.  
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birtokméret 1745 1794 1819 1835 1848

0–24 29 (25,8%) 62 (28,98 %) 172 (56, 95 %) 227 (65,0%) 245 (66,0%)

25–49 31 (27,6%) 90 (42 %) 66 (21,86%) 78 (23%) 78 (21,1%)

50–74 11 (9,8%) 35 (16,4 %) 36 ( 11,9%) 18 (5,2%) 31 (8,4 %)

75–99 20 (17,8%) 13 (6,1 %) 8 (2,6 %) 16 (4,6%) 10 (2,7%)

100–124 6 (5,3 %) 5  (2,3 %) 8 (2,6 %) 4 (0,3%) 3 (0,8 %)

125–149 9 (8,00%) 6 (2,8 %) 2 (0,6 %) 1 2 (0,5 %)

150–174 1 (0,8%) 2 (0,9 %) 4 (1,3 %) 1

175–199 4 (3,5%) 2 (0,9 %) 4 (1,3 %)

200–224 - - 1 (0,3 %)

225–250 1 (0,8 %) -

A be- és kivándorlás kvantitatív vizsgálatát a forrásadottságok nehezítik. 

Az adóösszeírásokban az 1740–50-es években egyre több új betelepülő 

jelenik meg, akiknek egy része bekapcsolódott a földváltásba is.107 A be-

települők származási helyét az összeírásokban nem tüntették fel, ezekről 

csak egyedi eseteket, szórványadatokat ismerünk a bírósági iratanyagból. 

A beköltözőkről elmondható, hogy nem tömbszerűen, hanem változó 

erejű beszivárgással érkeztek, mint ahogy a Jászságban is történt. Több-

nyire némi vagyonnal rendelkező, szabadmenetelű jobbágyok telepedtek 

le, mivel a Kerület kiváltságos helyzete nagy vonzerőt gyakorolt a kör-

nyező jobbágynépességre. Az újonnan jöttek gyorsan asszimilálódtak 

az őslakos népességhez. A beilleszkedés földvásárlással, beházasodással 

vagy valamilyen mesterség gyakorlása segítségével válhatott igazán 

sikeressé.108

Az alábbiakban egy-egy redempció kori családtörténet felidézésével 

szeretném érzékeltetni, hogy a redempció folyamata nem feltétlenül volt 

sikertörténet minden család számára, ennek egyaránt voltak vesztesei 

és győztesei. Az első példám egy redempciót szerző betelepedő, a másik 

példám egy őslakos, de a redemptusságból lecsúszó família történetébe 

enged betekintést. 

Gyenes Imre, a Fejér megyei Soponyáról származott (feltehetőleg 

nemesi származású), feleségével, tinódi Mányoki Katalinnal költözött át 

107 Csak 1742–43-ban 12–13 új név jelent meg az összeírásokban, de a követekező 

években is regisztrálhatóak új vezetéknevű családok, illetve gazdák. Erre: MNL PML 

V. 102-b. 5. doboz. Capsa E, Fasc. 3., No. 4. Conscriptio domestica, 1742–43. (35–40. 

ff .) 
108 Az okfejtésre egy jászdózsai kutatás analógiáját: Szabó I. 1974. 90.  
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Tinódról (ahol korábban 17 évig gazdálkodtak) 1741-ben, Szent György-

nap táján Lacházára, a Duna áradását követően. Gyenes ekkor már 

módos gazda lehetett felesége vagyonának köszönhetően. Ezt mutatja 

az, hogy a költözködéskor magával vitt négy jármos ökröt, tíz marhát 

és három lovat, otthon hagyva még négy göbölyt is. A forrásokból nem 

pontosan derül ki, hogy mikor, de egy ideig Gyónon ispánként is szolgált 

az ottani Zlinszky-uradalomban. 1782-ben keltezett testamentumá-

ban 100 forintos földről, hat ökréről, szálláskertről, 58 juhról és 7 lóról 

végrendelkezett.109 

Az 1745-ös évet követő redempció a helyi társadalomban is megmere-

vítette a választóvonalakat. Sok família kiesett a községi vezetőszerepből, 

ha nem tudott a megváltásban elég erővel részt vállalni, még ha Lacházán 

törzsökös, régi család volt is. A kerületen kívűlről jövő vagyonos gazdák 

sokszor erőszakos eszközökkel ’váltottak’ a redempciókor földet, és ezzel 

bekerültek a helyi vezető- rétegbe. Ezt bizonyítja Hamza Erzsébet Herpay 

Mihály kiskun kapitányhoz intézett instantiája is. Az asszony levelében 

panaszkodik, hogy apósa, Ördög Mihály és néhai elhunyt férje, János a 

kerület oldalán több háborúban fegyvert fogott, sőt mindketten kisbíró-

ságot is viseltek Lacházán. Apósa 25 redempciós forintnyi földet váltott, 

amiből azonban csak 13 forintnyit tudott fi ával együtt rögtön lefi zetni, 

a maradék 12 forintnyit nem. Férje és apósa halála után a tanács elvette 

az egész földet és a szálláskertet (csekély, 5 forintos kárpótlás ellenében) 

egy „idegen embernek” adta át. Az özvegy levelében az idegen–őshonos 

ellentétet rajzolja fel a konfl iktus törésvonalaként: „midőn pedig az Új- 

Latzháza szaporodott, az innen onnan származott emberekbül találkozott 

a Tanáts közzül ollyatén ember, akinek Attyafi ai másunnan származtak 

Latzházára, hogy ezeknek földök nem volt, fogták azon 25 forinton váltott 

földemet, elvették és az szállásommal együtt adták oly idegen embernek, ’a 

ki talán még ’a Világon sem volt, mikor az Ipam és az Uram velem együtt 

Interessen szolgáltak” a Kiskunság mellett. Az özvegy kisemmízése után 

alkalmi munkákból tartotta el magát. Noha második férje még Almássy 

János főkapitánynál is járt Pesten, aki földje visszaadásáról szóló ítéletle-

velet állított ki az asszony és új férje számára, de a főbíró, Jaksa Mátyás a 

levél láttán hetykén csak annyit felelt: „az a Levél talán Bugyira szól”. A 

tanácsban ketten is ültek, akik az új birtokos rokonaiként   akadályozták 

109 MNL PML 102-b. 3. doboz. Capsa B., Fasc. 1., No. 53. Gyenes István pere Gaál 

Zsuzsanna, Vojtári János feleséges ellen (1782).
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özvegyi jussa visszanyerését: „kettő vagyon ollyantén tanácsbeli ember, a 

kiknek Attyafi a az az ember, a kinek ezen szállásomat és földemet adták 

és ezek nem engedik, hogy ezen földemet vissza adassák”. A bíró elutasító 

válaszát azzal indokolta meg, hogy „nem kapol biz abba, mert ha a tiedet 

vissza adjuk, a’ másik ember is azt kívánnya.” Sőt, Hamza Erzsébet legna-

gyobb keserűségére újabban házhelyén egy Némediről (ma Alsónémedi) 

jött ember is házat kezdett építeni.110

 A lacházi társadalom szerkezete a redempciót követő néhány 

évtizedben a kerületi tendenciákat követte, vagyis a redemptusok 

arányának lassú csökkenését és a nem redemptus rétegek növekedését 

mutatta.111 A földszűke és a nagyarányú birtokaprózódás miatt a lacházi 

redemptusok sem tudtak akkora földbirtokokat felhalmozni, mint ke-

rületbeli társaik. Anyagi gyarapodásuk a redempció után már meg sem 

közelítette a század első felében tapasztalt prosperitást (pl. lovak, mar-

hák száma). A redemptusok arányszámának csökkenése az 1760–80-es 

években gyorsul fel, amivel párhuzamosan az egyéb kategóriákba tartozó 

háztartások száma is felduzzadt. 1794 és 1804 között megfi gyelhető a 

redemptusok arányának nagymértékű csökkenése és a zsellérek létszá-

mának nagymértékű emelkedése, amely összefüggésben állhatott az 

1794. évi, az egész Kunságban (is) pusztító aszállyal.112 Ekkor – a források 

tanúsága szerint – a gazdák földjüket, jószágaikat is pénzzé tették, hogy 

magukat az éhhaláltól megmentsék.113 (Ennek következtében nevezték el 

ezt az elszegényedett redemptus csoportot ún. száraz redemptusoknak). 

Az 1810-as évek elejére a redemptusok már kisebbségbe kerülnek az 

irredemptus rétegekhez viszonyítva is. Az 1828-as országos összeírás 

civis kategóriájába feltehetően már az összes birtokos lakost, tehát nem 

csak a redemptusokat, hanem az irredemptusokat is besorolja. Ez a je-

lenség – túl az összeírás kategorizálásának sablonosságán – rámutat arra, 

hogy a társadalom feudális-jogi különbségei egyre inkább elhalványul-

tak, mindeközben a vagyoni-birtokbeli polarizáció folyamatosan erősö-

dött. A 25 forintos föld felett birtoklók aránya a száz évvel korábbiakhoz 

110 MNL PML V. 102-b. 3. doboz. Capsa B, Fasc. 2., No. 24. Halas, 1769. április 24. 

Hamza Erzsébet kérvénye Herpay Mihály kiskun kapitányhoz, és az arra adott válasz. 

A kapitány elrendelte az asszony redemptusi jogai és vagyona visszaadását. 
111 Bővebben a társadalom szerkezetének megváltozására: Nagy 2014. 6–8.  
112 R. Várkonyi 2000. 179.
113 MNL PML V. 102-a. 24. kötet. Tanácsi jegyzőkönyv (1794–1796). 17. 1794. október 

30. 
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képest 1847-re 87%-ról 34%-ra, vagyis a birtokosok egyharmadára zsugo-

rodott.114 Ez a folyamat ellentétes a felső-kiskunsági helységek társadalmi 

fejlődésével, ahol a redemptusok a korszakban mindenhol többségben 

maradtak, viszont illeszkedik a Jászkun Kerület többi részének (Jászság, 

Nagykunság) tendenciájába, ahol a redemptus rétegek súlyának csökke-

nése fi gyelhető meg.115 

A redemptus öntudat megnyilvánulásai Lacházán

A XVIII–XIX. századi jászkun történelem egyik kiváló kutatója szerint a 

jászkunság az etnikai, privilegiális, történelmi, katonai és közigazgatási 

tudat összefonódásából született meg.116 A jászkunokat ért sérelmek (ma-

gánföldesúri függésbe kerülésük), a redempció folyamata és a katonás-

kodás erősítették meg a Jászkun Kerület lakosságának kollektív nemesi 

öntudatát. A redempciót követően vált meghatározóvá Lacházán is a 

jászkun privilegiális tudat, amely – a népesség etnikai-származáshelyi 

sokszínűsége miatt – visszaszorította az etnikai tudatot, vagyis a lakos-

ság önmagát elsősorban kiváltságai alapján határozta meg. Jó példa erre, 

hogy 1821-ben az ötven éve Lacházán élő Konstantinovits görög kereske-

dőcsalád sarja, Pál redemptusi jogokat kért és kapott („Kun Szabadsági 

Jusst”) a tanácstól.117 Jó adófi zetőként és bérleti díjait rendszeresen fi zető 

boltárendátorként a község kedvezően fogadta kérelmét. A XVIII. század 

elején vándorkereskedőként a Kerületbe érkező görögnek nevezett bal-

káni kereskedők könnyen beilleszkedtek a helyi társadalomban: letelepe-

désük után boltbérleteikből meggazdagodva redempciót, sőt sok esetben 

nemességet is szereztek. A hosszú együttélés során átvették a helyi tár-

sadalom értékrendjét, amelyben a föld és a gazdálkodás a meghatározó, 

ahogy ez Lacházán is történhetett.118 

A jászkun kiváltságok jó részét a redemptusok sajátították ki maguk-

nak: öntudatuk szerves részévé vált az előjogaikhoz ragaszkodás, sokszor 

114 Az ebben a bekezdésben idézett redemptus–nem redemptus rétegek arányáról 

készült táblázatok adatai: Nagy 2014. 6–8. 
115 Téglás 2009. 195.
116 Bánkiné 2002. 78. 
117 MNL PML V. 102-a. 47. kötet. Protocollum iuridicum (1817–1822) 476. 1821. 

október 28. 
118 A kerületi szintű folyamatokra: Papp 1998. 325–345., leginkább 339. 
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a nem helybeliek és a nem redemptus rétegek rovására. A redemptusokon 

belül is elkülönült egy hivatalviselő réteg, amely hivatali előjogai (leg-

inkább adómentessége) védelmében kiemelt módon hangsúlyozta saját 

jászkun voltát, így egyfajta jászkun privilegiális és közigazgatási öntudat 

hordozójává vált.119 1839-ben Deák Péter lacházi notáriusi hivatalra be-

nyújtott pályázatában saját családja ősi, lacházi redemptus múltjára és 

nagyapja (Deák Péter), illetve nagybátyjai (Ignác, Zsigmond) jegyzői hi-

vatalban szerzett érdemeire hivatkozott annak érdekében, hogy a jegyző-

séget elnyerje: „kinek eleim, még a váltság ideje előtt is, Latzházai Lakosok 

s’ velek váltság idejekor egy idejű Lakosokkal, ’a váltság alkalmával minden 

kit sajnosan erő terhes bajokat egyformán tűrtek, és szenvedtek, – a kik kö-

zül azon idő ólta boldogult Nagy Atyám Deák Péter, és az Atyám Testvérei 

Zsigmond, és Ignátz ezen város Jegyzői hivatalával megtiszteltetve félszá-

zadnál tovább szolgáltak.” Saját maga is lacházi redemptus birtokos lakos, 

ezért kéri, hogy a jegyzői tisztség betöltésénél a nem helyi jelöltekkel 

szemben előnyben részesítsék: „föld birtokomnál fogva Latzháza városa 

kiváltságolt szabad birtokosai közé számláltatom.”120 Jellemző módon a 

jogi szaktudásra való hivatkozás érvelésében nem jelent meg.

Lacházán a fentiek mellett megmaradt a privilégiumok eredeti szel-

lemének megfelelően a Jászkun Kerületbe tartozást és a kerületen kívűl 

élőktől való elkülönülést hangsúlyozó felfogás. A korabeli felfogás jász-

kunnak tekint a kerület belső társadalmi tagolódásban elfoglalt helyétől 

függetlenül minden kerületi lakost.121 Lacháza földrajzi fekvése, vagyis 

az őt körülvevő vármegyei fennhatóság alatt fekvő községektől való 

enklávészerű közigazgatási elkülönülése erősítette meg a jászkun öntu-

datot. A mindennapi életben nagy szerepet játszottak ennek az elkülö-

nülés-tudatnak, vagyis a jászkun tudatnak a kialakulásában a szomszéd 

községekkel, illetve a Pest-Pilis-Solt vármegyével szemben lefolytatott 

határviták. Az állandó külső fenyegetettség érzete főleg a redempciót 

119 Külön kasztot alkottak a redemptusok rétegén belül azok a leggazdagabb családok 

(pl. Galambos, Tóth, Deák, Seregély, Tuba stb.), amelyeknek tagjai sok generáción 

keresztül szinte kisajátították maguknak a község, illetve mezőváros vezető hivatalait. 

A családi- rokoni összeköttetések átszőtték a helyi elitet: egy 1834-ből való, a Jászkun 

Kerület által készített „atyafi sági vizsgálat” szerint Lacházán a 12 hivatalviselő között 

14 rokoni kapcsolatot talált. Erre: Bagi 1991. 53.; Nagy 2014. 6–8. 
120 MNL PML V. 102- b. 12. doboz. Capsa P, 3. csomó, 141. sz. 2. f. Lacháza, 1839. május 

4. Deák Péter kérvénye. 
121 Bánkiné 2002. 78. 
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megelőző időszakban kovácsolta egységbe a származási helyét tekintve 

vegyes összetételű szabad paraszti népességet. Pest-Pilis-Solt vármegye 

több XVIII. századi követutasításában (pl. az 1728. és az 1741. évi) pana-

szolta fel a felső-kiskunsági településekkel (köztük Lacházával) folytatott 

állandó határ- és a szökött jobbágyokkal kapcsolatos megoldatlan jogvi-

táit és követelte a kerület vármegyéhez való csatolását, mivel szerintük a 

kiskunoknak „se törvényük, se királyuk nincsen, így a pereskedők semmi-

lyen fórum előtt nem tudják velük szemben jogaikat keresni.”122 

A Jászkun Kerületen belüli kiskun különállás összekovácsolódását 

sietették a II. József halálát követő politikai események. 1790. április 12-

én tizenegy kun település – köztük Lacháza is – beadványban fordult a 

jászkun főkapitányhoz, amelyben a II. József uralma alatt behozott admi-

nisztratív újítások, így a nagy költséggel járó második nádori táblabírói 

tisztség behozása ellen tiltakoztak. A mozgalom a kerületi igazgatásban 

felülreprezentált, a Kiskunságban gyökértelen és ott számos önkényeske-

dést elkövető katolikus, jász származású tisztviselők ellen irányult első-

sorban. Mindezek mutatják, hogy Lacházán a közösségi szintű sérelmek 

a kiskun helységek összefogásával erősítették a lakók közéleti öntudatát 

és kiskun identitását a jászokkal és a nagykunokkal szemben.123

A jászkun jogvédelem eszköze volt a helyi és a környékbeli nemesség-

gel szembeni fellépés is. Lacházán azonban a betelepülő kiváltságosok ke-

vesen voltak, s a helyi szegénység sorai közé tartoztak. A kerületi nemesi 

összeírások tanúsága szerint a nemesek lélekszáma Lacházán 1786-ban 

még 24, 1804–1805- ben 5, 1828-ban már csak egy fő volt.124 Jelenlétükről 

a helyi iratanyag csak egy-egy konfl iktus kapcsán tudósít. Ilyen kivételes 

eset Csukás István adótartozási ügye 1777- ből. A zsellérsorban élő Csu-

kást az adó behajtását végző kisbíró vagy másodbíró sértegetni kezdte 

neve miatt, s „Csuka-fi nak” nevezte, majd nemessége kerületbéli értékte-

lenségére hívta fel a fi gyelmét: „tsak Szar Nemes ember vagy, nem ér a te 

nemességed semmit, én nagyobb Nemes ember vagyok e dologban”. Majd, 

hogy nyomatékosítsa mondanivalóját a kisbíró négyszer is fejére vágott 

pálcájával. Csukásban ekkor felrémlett nemesi öntudata, s így válaszolt: 

„Cá, paraszt ember mind huczfut!”. A kisbíró erre újabb dörgedelmekkel 

122 Kiss 2015. 47., 52. 
123  Pintér 2006. 85–90., 91. 
124 Bagi 1991. 222., 234.; PML, V. 102, d. 1. kötet. „Conscriptio facultatum ex parte 

communitatis Laczháza de anno 1804–05”. 
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felelt: „nem vagy te Nemes ember Lacházán, ganéj vagy, te itt nem paran-

csolhatsz.”  Csukás ezután megtagadta a bírói szék joghatóságát, a nemesi 

személyéhez méltóan vármegyei törvényszékhez akarta áttétetni ügyét 

a következő szavakkal: „ezt a dolgot czigányok elejiben nem is viszem, 

mert czigány czigány mellett fog, a Magyar Magyar mellett, hanem én azt 

Nemes Törvény székre viszem.”125 

A forrásadatok arra mutatnak, hogy a kerületen kívüli nemességgel 

is egyenrangúnak tekintette magát a lacházi lakosság: kollektív és par-

tikuláris nemességét is az országos nemességgel felérő rangnak tekintet-

te. 1791. március 29- én Barótz Márton áporkai nemes a pesti vásárra 

szekerezett, amikor egy lovát az úton két testvér, Huszár István és János 

lacházi redemptus lakosok eltiporták arra hajtott teheneikkel. A baleset 

után az érinettek szóváltásba keveredtek, majd a lacháziak megelőzték és 

a „Csókai Hegynél” bevárták a szomszéd faluból való nemesembert, akit: 

„Nemes Teremtése és Király Csaló lelke művelésével”  becsméreltek, bun-

dáját elvették tőle. Huszár István öccsét így bíztatta a bűntett elkövetésé-

re: „Üsd már baszom Lelkit a Nemes embernek!”126 Nemcsak az egyszerű 

majorsági jobbágynak minősülő áprorkai nemessel, hanem a szomszédos 

falvak középbirtokos nemeseivel is tiszteletlenül viselkedtek olykor a 

lacházi lakosok. 1827. augusztusban Jeszenszky Gábor, majosházi föld-

birtokos, Pest megye ügyésze és testvéröccse a Lacháza kátói pusztáján 

túzokra vadászott. Az elejtett állatra szemet vetett két arra cirkáló lacházi 

illetékességű lakos, Jósa András és társa, akik arra hivatkozva, hogy az 

úri vadászok a vadat már a lacházi ifj abb Steinmetz János földjén ejtették 

el, illetlen káromkodások közepette elragadták tőlük azt.127 

A Jászkun Kerület közigazgatási apparátusa megpróbálta tudatosítani 

a redempció jelentőségét és kiváltságolt helyzetét a jászkun társadalom-

ban. Erre számos rendszeresen ismétlődő esemény adott alkalmat, mint 

például a községi tisztújítások, az újoncállítások és a toborzások, valamint 

a magas rangú kerületi tisztviselők látogatása a településre. Jelképes értel-

műnek tartható a redempció centenáriumának megünneplése 1845-ben. 

Ekkor a „százados ünnepély” megtartását a kerületi közgyűlés minden 

125 MNL PMLV. 102-b. 2. doboz. Capsa A., Fasc. 5. No. 1. 5. f. „Kis Bíró Jaksa István és 

Csukás István között” (1777) 
126  MNL PML V. 102-a. 15. kötet. Protocollum actorum senatorialium (1791–92). 33. 

1791. március 29. 
127 MNL PML V. 102-a. 53. kötet. Jegyzőkönyv (1827–1830) 103–104. 1827. augusztus 

27. 
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helység számára kötelezővé tette. Lacházán a tanács a helység eladósodott 

állapotára hivatkozva lehetőleg kevés költséggel kívánta megünnepelni 

az évfordulót. Június 29-én az istentisztelet után elrendelték, hogy „a vá-

ros köz házánál a váltság története a nép előtt fel szavaltatván,” majd ezt 

követően emlékpénzeket osszanak szét a nép között. A kiskun kapitány 

megjelenését a tanács mindenképpen elvárta. Elrendelte a tanács, hogy 

az ünneplő tömeg számára a közpénztárból egy tehenet vágjanak le és 

osszanak szét köztük tíz akó bort. Kikötötték, hogy a tanácstagok a saját 

költségükre rendeljenek „közebédet” a lakosoknak.128

A XIX. század első felében jelent meg a Lacháza név etimológiájával 

kapcsolatos történet a néphagyományban. Peterka József Sebestyén kis-

kun kerületi orvos Tudományos Gyűjteménybe szánt írásának 1818-as 

kézirata szerint a lakosok Lacháza nevének eredetét IV. (Kun) László 

király kéjlaknak használt Duna menti nyaralókastélyának nevéből 

(Laczkóháza) származtatták.129 A kun törvények megalkotójaként és e 

nép letelepítőjeként számon tartott uralkodóhoz való kapcsolódás elmé-

lyíthette a vegyes eredetű és újonnan betelepedő társadalom identitástu-

datát, a külvilág számára pedig bizonyította a sokszor megkérdőjelezett 

privilégiumok ősiségét. 130 Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy IV. László 

által adományozott kiváltságokat tartalmazó dekrétum másolata is meg-

található volt a mezőváros levéltárában.131

A helyi redemptus öntudat megnyilvánulásának néhány példájával 

szerettem volna hangsúlyozni, hogy a vizsgált lacházi jelenségek nem 

függetlenek a Jászkunság többi részén tapasztalt társadalmi fejlődéstől, 

legfeljebb ennek hangsúlyai vannak máshol. A lakosság tarka szárma-

zása miatt az etnikai jelleg Lacházán elmosódott, a mindennapi életben 

a privilegiális és közigazgatási egység hangsúlyozása vált fontossá, 

mind a településen belül (a néha-néha ellenszegülő nemességgel és a 

128 MNL PML V. 102-a. 62. kötet. Tanácsi jegyzőkönyv (1843- 1846) 324- 325. 1845. 

június 15. 
129 OSZK Kt. Fol. Hung.814. Buda, 1818. június 14. Feltehetően a Tudományos Gyűj-

temény  1818. VIII. számában megjelent statisztikai dolgozathoz készült kéziratról 

van szó. 
130 Bánkiné 2002. 79. 
131 MNL PML V. 102-b. 8. doboz. Capsa K., Fasc. 1., No. 8. IV. László 1279. évi 

privilégiumának másolata. Azt persze nehéz megítélni, hogy mekkora szerepe lehetett 

a lakosság körében élő Kun László-hagyomány jelentkezésében vagy elterjesztésében a 

kerületi hivatalviselő-értelmiségi elitnek. 
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nem redemptusokkal szemben), illetve azon kívül. Az idézett helyi 

forrásokban ugyan nem jelent meg, de nyilván fontos összekovácsoló 

tényező lehetett a település belső vallási egységének hangoztatása, vagyis 

a református vallás szinte egyeduralma a községben. A lakosság erős 

kötődését ősei református hitéhez és egyházához egyfajta kegyúri vagy 

egyházfenntartói öntudatot tükröz: a XVII–XVIII. század fordulójától 

fennmaradt templomi úrasztali edények vagy a lacházi végrendeletekben 

felbukkanó kisebb-nagyobb pénzösszegek – amelyeket az örökhagyók a 

helyi református egyházra testáltak – mind ezt a benyomást erősítik.132

Összegzés

Írásomban a lacházi redempciót próbáltam bemutatni nemcsak a tulaj-

donképpeni földmegváltás eseménytörténetére koncentrálva, hanem 

ennek hosszú távú társadalom- és gazdaságtörténeti következményeire 

is utalva. Az 1745 és 1753 között lezajlott redempció egy sajátos közigaz-

gatási és társadalmi szerkezetet hozott létre a Jászkun Kerületben, amely 

1848-ig, de sok tekintetben a kerület 1876-os megszűntetéséig megha-

tározta az ott élők mindennapjait. A lacházi példa specifi kuma miatt 

nem reprezentálhatja a jászkun (kiskunsági) települések XVIII–XIX. 

századi fejlődésének átlagát: közigazgatásilag beékelődött Pest-Pilis-Solt 

vármegye területébe, a környező magánföldesúri közép- és nagybirtokok 

gyűrűjében kevés lehetősége volt állattartó illetve földműves gazdálkodá-

sának extenzív kiterjesztésére (ellentétben a távolabbi kiváltságos társai-

val). Mindezt súlyosbította a relatív túlnépesedés és a mostoha természet-

földrajzi tényezők, noha a Pest-Budához való közelség korán elindította 

a lakosság egy részét a parasztpolgári fejlődés útján. A lakosság jászkun 

öntudatát, egyfajta privilegiális „mi-tudatot” a környezettel való állandó 

súrlódások, határviták, valamint a kerületi vezetés és az értelmiség sa-

játos közvélemény-formáló tevékenységének kölcsönhatása alakította ki.   

132 Babós 2009. 50. és MNL PML V. 102- b. 2. doboz. Capsa A., Fasc.4. No.1-182. 1744-

től 1837-ig keltezve találhatóak a levéltárban végrendeletek.
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Bozó Bence Péter

Liszt Ferenc ifj úkori vallásosságának 

megjelenése a Hugo-Félicité-Robert de 

Lamennais-nak és a Marie d’Agoult-nak 

írott levelekben

A
z emberi gondolkodás jórészt kategóriák alkotásával s a felhalmo-

zott ismeretanyagnak ezen kategóriákba sorolásával működik, 

még ha így bizonyos esetekben maga az értelmezés nehézzé válik. 

Ismeretes probléma a történettudományos módszertanban, mennyire 

nehéz és mennyi kérdést vet fel egykori életutak feltérképezése. A feladat 

majdhogynem megoldhatatlanul ágazik szerteszét, amennyiben az adott 

történeti alak központi szerepet töltött be kora társadalmi életében, va-

lamint személyisége több és egymásnak ellentmondó elemből tevődött 

össze.

Liszt Ferenc esetében még kevesebbet érünk el, ha az ő személyéhez 

is hagyományosan, foglalkozásának meghatározásával közelítünk. 

Zeneszerző, zongoraművész – olvasható róla a legtöbb lexikonban, sőt 

némelyik karmesteri működéséről is ír. Úgy tűnik, hogy a jelen embere 

valóban megelégszik ennyi információval, hiszen napjaink köztudatában 

ezt a különleges művészt leginkább zeneszerzői életműve élteti, valamint 

az ördögien nehéz zongoradarabjain átszűrődő, korabeli feljegyzésekkel 

alátámasztott sejtelem, hogy ő volt minden előadóművészek közül az 

egyik legnagyobb. Ám elég egyetlen pillantást vetnünk kusza életútjára, 

hogy belássuk: az ismert leírás még munkásságának is csak a töredé-

két fedi le. Liszt ugyanis nemcsak alkotóként és előadóként, hanem a 

kultúra szervezőjeként, elméletíróként és tanárként is sokat tett a XIX. 

századi zenekultúra  arculatának megteremtéséért. Liszt egy alkalommal 
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fi lozófusként határozta meg önmagát1 – igaz, inkább a romantikus mű-

vész kissé hanyag pózolásától, semmint komoly szándéktól vezérelve. A 

XIX. század második felének Magyarországán ő volt a magyar géniusz 

szimbóluma, az ő révén a hazai művelődés már nem puszta értékátvevő-

ként, hanem értékteremtőként is feltűnhetett a kor Európájának kultu-

rális térképén, s ezért még azt is elnézte neki a magyar hazafi as közélet, 

hogy a neoabszolutizmus éveiben viselt tisztségei miatt népszerűtlen 

Augusz Antalt bensőséges barátjának tekintette.

A sokféle hivatal betöltése viharos magánéletet takart: furcsa mű-

vészbarátságok; rendkívüli románc egy házasságtörő grófnővel; három 

gyermeke közül kettőnek a tragikus halála; baráti s később rokoni kap-

csolat a kor zenei titánjával, Richard Wagnerrel; egyenesen a pápa által 

meghiúsított házasodási szándék egy lengyel hercegnővel; majd szintén 

megvalósulatlanul maradt álma az önmegtartóztatással megpecsételt 

egyházi szolgálatról… A megannyi megpróbáltatás végül felemésztette 

Liszt lélekerejét: öregkorában megtörten, betegeskedve kellett életével 

számot vetnie. Családi tragédiái mellett talán a szélsőséges ellentétek kö-

zötti vergődés juttatta idáig: érzékiség az egyik oldalon, bűnbánó önsa-

nyargatás a másikon; kalandvágy a nyugalom iránti sóvárgás ellenében; 

a nyilvánosság előtti szereplés, szemben az elmélyült alkotómunkához 

szükséges visszavonultsággal.

A jellemvonások nehezen értelmezhető összhatását új megvilágításba 

helyezi Liszt mély római katolikus vallásosságának tanulmányozása. A 

hitélet szempontjának beemelésével egy gyarlóságaival állandóan küz-

dő ember mutatkozik meg. Élete és önnön zsenialitása fényes karriert, 

hírnevet és szép nők társaságát kínálta fel neki, s ő nem tudott, nem is 

akart ellenállni a kísértéseknek. Liszt személyiségében a vallás nem 

konstans elemként volt jelen, hanem mindig az adott döntési helyzethez 

idomult: alátámasztotta a pillanatnyi érzéseket, megzabolázta a kitel-

jesedést, művészi ihletforrást jelentett, vagy segített a gyász és a siker-

telenség feldolgozásában. Ellentétben például az ugyancsak zeneszerző 

és tanár, valamint keresett orgonaművész Anton Brucknerrel, aki már 

gyermekkorától fogva szinte szerzetesi alázattal igyekezett magát hitének 

alárendelni, Liszt csak élete utolsó szakaszában, magánéletének szeren-

csétlen alakulása után jutott el a teljes önátadás elhatározásáig, addig 

azonban sajátosan viszonyult a valláshoz – olykor személyes ambícióinak 

1 Fónagy 2012. 17.
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szolgálatába állította. Igazán azonban soha nem volt képes egyensúlyt 

teremteni rajongó hite és a testi-világi örömök élvezete között.2

Liszt Ferenc szemében családjának néhány példája is felértékelhette 

a bensőséges vallásosság, sőt az egyházi szolgálat szerepét. Egyik nagy-

bátyja, Vetcko Antal Bereg falu plébánosa volt.3 Egy másik, Hennig Ala-

jos jezsuita szerzetesként szolgált a kalocsai jezsuita szemináriumban.4 

Ferenc apja, Ádám kamaszként arról álmodott, hogy  szerzetes lesz, s 

tizenkilenc évesen valóban novíciusai közé fogadta a Pozsony vármegyei 

Malacka ferences kolostora. Bár két év múltán felhagyott a szerzetesség-

gel, a későbbiekben gyakran látogatta meg egykori rendtársait, olykor 

Ferenccel együtt.5 (A hagyományt Ferenc fi a, a szerzetesi létre tudatosan 

készülő Dániel folytatta volna, ám a fi út idejekorán ragadta el a tüdőbaj.) 

A gyermek Ferencet a szomszédból átjáró káplánok tanították írni-ol-

vasni, közülük egy Rohrer nevűre a zeneszerző még idős fejjel is szívesen 

emlékezett vissza.6

Liszt apja rendíthetetlenül hitt fi a egyedülálló képességeiben. Az ő 

kíséretében Ferenc még gyerekként, 1822-ben Bécsbe, majd 1823-ban Pá-

rizsba utazott, hogy a legjobb mesterektől sajátítson el zenei ismereteket. 

Nem kis próbatételt jelenthetett neki a környezetváltozásokkal és a meg-

feszített munkával járó rengeteg frusztráció, de az igazi szenvedések még 

csak ezután következtek. Formálódó pályafutásának első nagy csalódását 

akkor élte át, amikor felvételi kérelmét a párizsi Conservatoire-ba az in-

tézmény igazgatója, Luigi Cherubini elutasította. Falk Géza, a zeneszerző 

egyik biográfusa szerint Liszt ekkor fogadta meg első ízben, hogy a legjobb 

és legönzetlenebb emberré válik, s hitét még szorgalmasabban fogja gya-

korolni.7 Kempis Tamás, Szent Ágoston és Szent Pál műveit bújta8 szinte 

tudományos alapossággal – ennek jele, hogy olvasmányaiból jegyzeteket, 

kivonatokat készített. Apja aggodalommal fi gyelte fi a elfoglaltságát, de 

akkor esett igazán kétségbe, mikor az kifejtette, hogy egyházi pályára 

kíván lépni.9 Igyekezett őt jobb belátásra bírni, ám 1827-ben meghalt, 

2 Beckett 1956. 7.
3  Szilágyi 2011. 73.
4  Uo.
5  Uo.
6  Koudela 1936. 10.
7  Falk 1936. 21.
8  Szilágyi 2011. 73.
9  Koudela 1936. 17.
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így szavainak hatását már nem élhette meg. Apja halála és beteljesületlen 

szerelme egyik tanítványa, Caroline de Saint-Cricq grófnő iránt megint 

csak a papságról szőtt álmok megvalósítására ösztökélte a heves vér-

mérsékletű fi atalembert. Hiába fi gyelmeztette gyóntatója, Bardin abbé, 

hogy a művésznek művészetével kell Istent szolgálnia,10 Liszt súlyosbodó 

lelki tusájával ágynak esett. Még éretlen gondolatait teljesen áthatotta a 

kor romantikus katolicizmusának érzelmi túlfűtöttsége és Chateaubri-

and 1828-ban kiadott könyve, A kereszténység szelleme. Szélsőségesen 

felfokozott hitélete nemcsak belső, lelki folyamatként zajlott, hanem 

külsőségekben is megnyilvánult: órákon át térdepelt a Saint Vincent de 

Paul-templom kövezetén, naponta gyónt és böjtölt.11 Anyjának és gyónta-

tójának együttes erőfeszítése kellett ahhoz, hogy immáron hosszú időre 

letegyen a pappá szentelésről.

Hasonlóan a példaképnek tekintett Niccolò Paganinihez, aki ifj ú éve-

iben az alkoholizmusba és a kártyaszenvedélybe menekült lelki gondjai 

elől, Lisztnek is szüksége volt valami pótcselekvésre, s ezt az eltúlzott 

vallásos buzgalomban találta meg. A romantikus idea, mely szerint a vi-

lág nyomorúsága reménytelen, s csak az örök boldogság felé vezető halál 

válthat meg tőle, egyelőre meggátolta a fejlődésben.

Szellemi bénultságából az 1830-as évek elején kezdett lábadozni. Az 

1830. júliusi forradalom, illetve megismerkedése a saint-simonista ta-

nokkal és Lamennais abbé eszméivel tettekre, alkotómunkára sarkallta. 

A kor liberális gondolkodásával kapcsolatba kerülve már nem fogadta 

el feltétlenül a katolikus egyház hivatalos álláspontját, sőt adott esetben 

azt határozottan el is utasította. Ez a magatartás újfent a zeneszerző 

ellentmondásos személyiségére világít rá. Liszt rajongott a katolikus 

liberalizmust hirdető Lamennais iránt, pedig az abbé néhány írását XVI. 

Gergely pápa indexre tette a hagyományos katolicizmusétól elütő, az erő-

szakkal elnyomottak felszabadulását jövendölő szellemiségük miatt. A 

zeneszerző rendszeres résztvevője volt a pap fi lozófi ai és irodalmi vitáiról 

nevezetes összejöveteleinek. 

Lisztnek A jövő egyházi zenéje című munkájában, melyet a Revue 

et Gazette Musicale-ban publikált 1835-ben, szintén megfi gyelhető 

Lamennais hatása. Nem programadás ez, inkább utópia. Ebben kora 

katolikus egyházát szinte az eretnekség hangvételével ostorozza: ez az 

10  Falk 1936. 34–35.
11  Szilágyi 2011. 73.
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egyház csak elavult szabályainak érvényesítésével törődik, kiközösíti azo-

kat, akiket fel kellene emelnie, ellenségesen nézi a szerelmet, képtelen utat 

mutatni a szabadságra, tökéletességre és szerelemre áhítozó tömegeknek, 

így az lesz a sorsa, hogy elhagyja a nép, az élet és a művészet, elpusztul, 

kiürül és elhagyatottá válik.12 Az (egyházi) művészetet – elsősorban a 

zenét – ki kell venni a templomok menedékhelyéből, s a nép körében kell 

művelni, hogy az embereket ismét eltölthesse a remény. A művészet tehát 

Liszt eszmefuttatásában egy új vallás, a művész pedig ennek a vallásnak 

a papja.

Talán Liszt feltűnő odaadása járult hozzá ahhoz, hogy közelebbről is 

megismerkedett Lamennais-val. Barátságuk hierarchikus jellegű vonása, 

hogy Liszt az atyáknak kijáró tisztelettel tekintett az abbéra. Lamennais 

emellett lelki társa volt a zeneszerzőnek, megértette gyermekfővel el-

szenvedett veszteségeit és az emiatt érzett, alig feldolgozott fájdalmát. 

Liszt Lamennais hatására maga mögött hagyta az addig őt gúzsba kötő 

depresszív állapotot, bár egymásnak írott leveleikben gyakran értekeztek 

a világ sötét és reménytelen mivoltáról.

Az első Liszt-levél, amely igazolja a barátság létezését, 1834. április 10-

én íródott, a szenvedélyes hála hangnemében: „Este és másnap az Ön neve 

és dicsérete volt állandóan ajkamon; találkoztam […] száz másik emberrel, 

akiket mind halálra fárasztottam az Ön dicsőítésével.”13 A  sorok között 

arra is találunk utalást, hogy Liszt apapótlékot látott a harminc évvel 

idősebb abbéban: „Igen, drága Atyám, rövidesen újra felkeresem, mert úgy 

érzem, szükségem van Önre, s bármilyen beteg és nyomorult legyek is, bi-

zalommal fogok Önhöz fordulni, mert van Önben valami, ami több, mint 

hatalmas és hasonlíthatatlan zsenije...”14 Fontos hitéleti adalék a következő 

vallomás: „Mikor távoztam Öntől, tegnap reggel, először éreztem (hosszú 

és szomorú évek után) égető szükségét annak, hogy imádkozzam...”15 Liszt 

vallásossága tehát a megelőző években sokat lanyhult, feltehetően füstbe 

ment egyházszolgálati tervei miatt, s Lamennais volt az az egyéniség, aki 

hitét ismét megerősítette.

1834 nyarán Lamennais meghívta magához Lisztet. A zeneszerző uj-

jongva idézte Marie d’Agoult grófnőnek az abbé kedves szavait: „Kérem, 

12 Merrick 1987. 17.
13 Eckhardt 1989. 27.
14 Uo.
15 Uo.
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intézze úgy, hogy hosszabbítsa meg, amennyire csak lehet, a kegyet, melyet 

önnek köszönhetek. Gondoljon arra, mennyire fogom önt hiányolni, ami-

kor ismét elválunk egymástól. Jöjjön gyorsan, kedves gyermek, hogy önt 

a keblemre szoríthassam, és abban a pillanatban érezhessem egy új élet 

lüktetését.” (1834. májustól októberig)16 A zeneszerző szeptember elején 

látogatta meg az abbét La Chênaie-ben, hogy aztán egy teljes hónapot 

vendégeskedjen nála, gondtalan elmélkedésekkel és baráti beszélgetések-

kel. Ezek témája jellemző módon Isten vagy az emberiség fájdalma volt 

(1834. májustól októberig).17 Liszt Lamennais prédikációiból, valamint 

közös beszélgetéseikből előszeretettel emelte ki az elkeseredésről árulko-

dó részeket. A mai olvasónak már inkább szentimentális érzelgősségként 

hat az élet jelképeként azonosított fekete, könnyekkel átitatott fekete 

kendő, az ember legnagyobb kincseként azonosított halál és azoknak 

az álmoknak a képzete, melyek esténként kiszállnak a sírokból, hogy 

megvigasztalhassák a reményvesztetteket (Szerda este. 1834. májustól 

októberig).18

1834. júniusban a pápa Singularis nos kezdetű enciklikájában ismé-

telten elítélte Lamennais-t  Egy hívő szavai című könyve miatt. Az abbé 

szakított Rómával. Liszt d’Agoult grófnőnek fejezte ki aggodalmait: 

„Meglesz hozzá a bátorsága, hogy ezt elviselje? Ebben reménykedem anél-

kül, hogy hinnék is benne. Már nem lenne képes rá, hogy kimondja: »Róma 

többé már nem létezik, Róma ott van, ahol én vagyok« […]” – írja szinte 

gyengéd stílusban (1834. májustól októberig).19 Bosszantotta, ha barát-

jának tanai ellen akarták hangolni, mint ahogy erre a következő részlet 

is utal: „Napjaim jelentős része veszekedéssel telik. Az emberek, akiknél 

lakom, fejükbe vették, hogy megtérítenek engem, és nem mulasztanak el 

egyetlen alkalmat sem, hogy meggyőzzenek engem: az embernek hinnie 

kell az Anyaszentegyházban.”20 A zongoraművész egyelőre hajthatatlannak 

bizonyult, s az atyai barátját ért sérelem miatt A jövő egyházi zenéje címet vi-

selő írásában már kifejtett nézeteit (az egyház elzárkózik a tudományoktól és 

16 Ollivier 1933. 101–102. (Lisztnek a korszakban keletkezett több levelét a 

legpontosabban is csak néhány hónapos időintervallumban lehet datálni, mivel írójuk 

nem dátumozta őket, vagy keltezésük legfeljebb a hét napjait tünteti fel.)
17 Ollivier 1933. 108–110.
18 Ollivier 1933. 116–117.
19 Ollivier 1933. 94.
20 Uo.
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a művészetektől, s miközben pusztán önnön jólétével foglalatoskodik, elsiklik 

az emberek gondjai felett) még elszántabban hangoztatta.21

A Liszt és Lamennais közötti baráti kötelék erős és őszinte volt, mégsem 

élte túl a zenésznek az 1840-es években bekövetkezett szemléletbeli változását. 

Liszt ekkoriban kezdett újból közeledni a római katolikus egyházhoz. A ka-

rizmatikus pápa, IX. Pius hatalomra kerülésével és az 1848-as forradalmakat 

követően megszakította kapcsolatát az abbéval. Liszt az 1840-es évek végén 

már a hasonlóképpen hithű katolikus Carolyne Sayn-Wittgenstein herceg-

nővel ápolt gyengéd viszonyt, ő pedig mindent megtett azért, hogy kiirtsa a 

zongoraművészből Lamennais-nak még csak az emlékét is. Liszt azonban nem 

szűnt meg a tisztelet hangján nyilatkozni arról a férfi úról, akinek egykoron oly 

sokat köszönhetett.

Az 1830-as évek első felének forrongó szellemi időszakában ismerte 

meg Liszt első élettársát, Marie d’Agoult grófnőt.

Marie d’Agoult (lánykori nevén Marie Catherine Sophie de Flavigny) 

Frankfurt am Mainban született 1805-ben. Édesapja, vicomte Alexandre 

Victor de Flavigny arisztokrata származású francia tiszt, édesanyja pedig 

egy bankár család leszármazottja, Maria Elisabeth Bethmann volt. Marie 

egy francia kolostorban végezte tanulmányait, majd 1827-ben feleségül 

ment Charles Louis Constant d’Agoult grófh oz. Házasságuk mindvégig 

feszült volt, s ezen két lánygyermekük születése sem segített. A boldog-

talan asszony 1833-ban ismerkedett meg a nála hat évvel fi atalabb, tehet-

séges és vonzó zongoraművésszel. Kölcsönös rokonszenvük hamarosan 

szerelemmé erősödött. Marie 1835-ben vált el a férjétől, hogy teljesen 

átadhassa magát új kapcsolatának.

Marie d’Agoult és Liszt Ferenc viszonyának története és jellege jól 

dokumentálható kettejük visszaemlékezéseiből, valamint bőséges levél-

váltásukból. Korai leveleik, vagyis az 1833 és 1836 között íródott szövegek 

tartalmazzák a legtöbb olyan részletet és utalást, amelyekből a pár vallá-

sos gondolkodása megismerhető. Bár az egyes szövegekből kibontakozó 

következetlen, akár egymással ellentétben is álló gondolatmenetek sok 

kérdést vethetnek fel bennünk, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a 

levélírók nem racionálisan gondolkodó elmék voltak, hanem többnyire 

pillanatnyi érzelmeikre hagyatkozó, művészi hajlamú szerelmesek.

A grófnőhöz címzett Liszt-levelekből kibontakozó vallásosság 

a lamennais-i liberális katolicizmus eszmeköréből nőtt ki, ötvözve 

a zeneszerzőnek félig a kordivatot követő, félig azonban valóságos 

21 Takács 1941. 190.
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búskomorságával. Liszt keresztényi érzései leginkább a terjedő városi 

nyomort fi gyelmen kívül hagyó, elavult egyházi rendszeren háborodtak 

fel. Bár sokszor fakadt ki az emberiség kilátástalan sorsa miatt, mégsem 

töltötte el annyira a reménytelenség, hogy ne vizionáljon jövőképeket. 

Hőn áhította a közösség szolgálatát, sőt a közösségben való feloldódást.

Közös témáik között kezdettől fogva előkelő helyet foglalt el az istenhit. 

A grófnő már első találkozásukra is így emlékezett vissza: „Beszélgettünk 

az emberiség végzetéről, arról, hogy az mennyire szomorú és bizonytalan, 

beszélgettünk a lélekről és Istenről. Kicseréltük egymással síri gondola-

tainkat a jelenről, a jövőbeli életről és a vallásnak az ezzel kapcsolatos 

ígéreteiről.”22  Gyakran küldtek egymásnak olyan leveleket, amelyekben 

a pesszimista világszemlélet közvetlenül keveredett az istenhittel kapcso-

latos gondolatokkal: „Ó! Látja asszonyom, vannak emberek, akiknek Isten 

bélyeget nyomott a homlokára, hogy hiába éljenek és haljanak... […] A sír 

földje üdítő és nyugalmas lesz számukra” – írja a zeneszerző magáról 1833. 

májusban. – „Egyetlen szenvedély, egyetlen hit maradt meg a szívemben, 

a munka hite és szenvedélye.” (Marie d’Agoult-nak. 1833. máj. 15–16., Pá-

rizs)23 Csüggedésében Liszt képes akár az isteni igazságosságban is kételkedni, 

majd szertelen kedélyingadozása miatt hirtelen túláradó boldogság önti el 

kiszikkadt vallásosságát: „A felhő szétoszlott, elenyészett. Egyre csak az Ön 

utolsó szavait olvasom. Az erő visszatért. Újból hiszek ebben az életben, Önben, 

Istenben. Köszönet ezért Önnek! Talán találni fog utolsó két levélkémben némi 

keserűséget... […] Növekedjünk az örök életnek!” (1834. máj. 13.)24

A bensőségesebb levelekben összefonódnak a vallásos és a szerelmi ér-

zések, s ennek szép, csaknem irodalmi igényű példáival is találkozhatunk. 

„Egy rossz szükséglet egyesít és fog minket szétválasztani. Remélhetőleg 

az Isten ismét egyesít minket az ő irgalmában és végtelen szeretetében, és 

egészen magához vesz bennünket.” (1834. májustól októberig)25 Néha az 

érzelmileg felfokozott részletekben egymást követik az Istennek és a sze-

retett nőnek tett vallomások, s ezek különbözősége nem mindig egyér-

telmű. A szenvedély hullámzása eretnek kijelentésekre ragadtatja Lisztet, 

Marie-t szinte isteni tulajdonságokkal ruházza fel: „Azt érzem legbelül, 

hogy én csak Ön által vagyok boldog, hogy Ön nélkül nincs semmilyen igaz, 

semmi isteni... […] Ó, irgalmazzon, irgalmazzon nekem. Mindig maradjon 

22 Beckett 1956. 14.
23 Eckhardt 1989. 22–23.
24 Ollivier 1933. 69.
25 Ollivier 1933. 88.
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velem.” (1834. májustól októberig)26 Ugyanazon levélben eltávolodhat a hit-

től, s újból megközelítheti azt: „Nem egy angyalé, nem Istené, csak a Tiéd. […] 

Nincs sem tér, sem idő, sem szavak... de végtelenség, szerelem, felejtés, öröm, kö-

nyörület!! Egyetlen szóval: Isten!!!” (1834. májustól októberig)27 Aztán megint a 

teljes metafi zikai magárahagyatottságba hull, ahol egyedül ő és Marie számít-

hatnak egymásra, s csak a kettejüket összekötő érzelmek tölthetik be életüket: 

„És én nem találom az örök élet szavait, azokat a szavakat, amelyek visszaemel-

nek az égbe, és amelyeket az angyalok ismételnek – és mi egyedül maradunk a 

hitünkkel, a reményünkkel, egyedül a szerelmünkkel, amely kétségbeeséssel és 

odaadással teli!” (1834. májustól októberig)28 Az istentagadásig is eljut: „Mert 

Nélküled nincsen számomra sem pillanat, sem nap, sem természet, sem Isten, 

sem szentség, sem élet.” (Lyon, 1836. május 1.)29 Vajon megmagyarázhatóak-e 

ezek a zabolátlan megnyilatkozások egyszerűen az életrajz ismeretében? 

Vajon ez esetben is pusztán a romantika szertelen mentalitása húzódik 

meg a háttérben? Meglehet: Liszt szeretett volna imponálni kedvesének, 

ezért azt sugalmazta neki, hogy szerelméért cserébe kész vállalni akár 

a kárhozatot is. Ám ha elfogadjuk, hogy stílusuk és felépítésük alapján 

ezek a szövegek spontán törtek fel írójukból, akkor az érzelmi ingadozás 

rendezetlen lelki ügyekről is hírt adhat. Fokozatos eltávolodása vallá-

sosságának érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkori változatától Lisztet 

komoly önmarcangolásba taszíthatta, még ha egykoron meggyőződés is 

vezette hitelveinek módosításában. Bizonytalanságáról árulkodik, hogy 

egy 1834-es levél tanúsága szerint újból pap akart lenni: „Nem fogom 

feladni papi terveimet (amint látja, konok is vagyok), nem gyerekesség ez 

tőlem?” (Vasárnap 11 óra. 1834. májustól októberig)30 Azt a lelkifurdalást 

is el kellett fojtania, hogy kapcsolatát egy házasságtörő asszonnyal alakí-

totta ki.31 Ez a tény nemcsak számára jelentett problémát: Párizsban, ahol 

viszonyukat a teljes közvélemény ismerte, növekvő feszültségben kellett 

élniük, főként abban a két évben, amíg Marie még d’Agoult gróf felesége 

volt. Hiába támogatta tehát a művészt Lamennais barátsága és Marie sze-

relme, időnként meginoghatott a maga választotta bizonyosságban, s úgy 

gondolhatta, hogy súlyos bűnöket követett el Isten ellen. Nem véletlen, 

26 Ollivier 1933. 117–118.
27 Ollivier 1933. 70–71.
28 Ollivier 1933. 75.
29 Ollivier 1933. 142.
30 Ollivier 1933. 89.
31 Szilágyi 2011. 163.
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hogy már-már mániákusan könyörgött az Isten és Marie bocsánatáért 

egyaránt: „Megbocsátás és ismét csak megbocsátás (ez a legnagyszerűbb 

szó, amit az emberi nyelv ki tud fejezni). […] Isten irgalmazzon nekem! 

Ön tudja, hogy jelenleg nekem csak egy pillanat, egy arc, csak egy lélek van 

a világon! Ön is könyörüljön rajtam! […] Én már olyan vagyok, mint a 

halott, de ha Önre gondolok, még remélek néhány órát a rettenetes szeren-

csétől. - Isten irgalmazzon nekünk!” (1834. januártól áprilisig)32

Liszt rendszeresen beszámolt Marie-nak a Lamennais-val együtt töltött 

időről, általában az abbé tevékenységéről, életéről.  Lamennais már a pár-

kapcsolat kialakulása körül is sokat bábáskodott, a későbbiekben pedig 

Liszt mint gyóntatójával, több párkapcsolati problémáját megbeszélhette 

vele. A kapcsolat előrehaladtával azonban a grófnőnek egyre kevésbé 

tetszett, hogy Lamennais oly erősen befolyásolta Lisztet. A zenésznek 

feltehetően nemcsak ismerőseivel, hanem Marie-val is sok nézeteltérése 

akadt az abbét illetően, első vitáik is a körül lobbantak fel, hogy a grófnő 

szerint a pap Liszt révén túl erős hatással volt a kapcsolatra. 1834 máju-

sában Liszt egy indulatos hangvételű levélben (Marie d’Agoult-nak. 1834, 

kevéssel máj. 16. előtt, Párizs)33 fejezte ki neheztelését a grófnőnek, mivel 

az elítélően nyilatkozott az Egy hívő szavai című Lamennais-műről. A 

zeneszerző a rá jellemző rajongással tartott ki az abbé írása mellett, pedig 

a párizsi értelmiségiek és művészek egyhangúlag utasították el tanait, 

Lamartine például egyenest a kiadásról akarta lebeszélni a botrányhős 

egyházfi t.34 Marie szellemes megjegyzésére, miszerint az Egy hívő szavai 

nem az Evangélium szavai, Liszt a Szentírásból vett idézettel vágott vissza: 

„A Mennyek Országa erőszakot szenved és csak az erőszakosoké lesz.”35 Ez 

a részlet a zeneszerző magyarázata szerint arra utal, hogy „az ember fi a 

nem békét hozott, hanem kardot.”36 Harcosan elragadtatott vallásosság 

tárulkozik ki ezekből a sorokból: a mérsékelt hőfokú kereszténység sok 

esetben a gyávasággal és a szolgalelkűséggel egyenlő, amely megelégszik 

a szegényeknek alkalomadtán adott alamizsnával, miközben mit sem 

törődik a társadalom valódi gondjaival. Ily körülmények között senki 

sem ítélheti meg a jeles Lamennais-t, aki egyesíti az emberiség két nagy 

dogmáját, a Szabadságot és az Egyenlőséget.

32 Ollivier 1933. 59.
33 Eckhardt 1989. 28–29.
34 Uo.
35 Uo.
36 Eckhardt 1989. 28–29.



liszt ferenc ifjúkori vallásossága 199

Egy másik, ekkoriban keletkezett dokumentumban már béküléke-

nyebben fogalmaz, ám a lényegen alig változtat (Kedd. 1834. májustól ok-

tóberig).37 Ebben azt veti a grófnő szemére, hogy önző módon, a felebaráti 

szeretet ellenében értelmezi Krisztus tanítását, azt pusztán az önmagunk 

és szenvedélyeink elleni háborúként felfogva. Ez a hozzáállás közömbös-

sé tesz embertársaink sorsa iránt, s így lelkünk kiszárad. Mindez romlott 

természetünk következménye, s küzdenünk kell ellene, mint ahogy a 

társadalmi méretű közönyt sem tűrhetjük. A békés eszközökhöz viszont 

addig kell ragaszkodnunk, amíg csak lehetséges. Akkor kell erőszakot 

alkalmaznunk, amikor kiderül, hogy a visszafogottság eredménytelen, 

de ezen a ponton már az önfeláldozástól sem szabad visszariadnunk.

1835-ben tudódott ki, hogy Marie Liszt törvénytelenül fogant gyer-

mekét várja. A párnak külföldre kellett távoznia a kitörő botrány elől. 

Kezdetét vette a külföldi utazások hosszú sora. Meglátogatták Európa 

történelmi értékeit, s gyönyörködtek a természet szépségeiben. Itáliában 

is megfordultak, ahol bohém összejöveteleket38 szerveztek, ezeken a 

résztvevők vallási kérdéseket is feszegettek. Kóborlásaikban csatlakozott 

hozzájuk a kor másik híres párosa, Georges Sand és Frédéric Chopin. 

Ezekben az években alapozta meg nemzetközi karrierjét a családja el-

tartásáért koncertező zongoraművész, s tovább érlelte művészetelméleti 

gondolkodását – ekkor vált az európai kultúrtörténet megkerülhetetlen 

szereplőjévé. Marie idővel Lamennais-val is megbékélt, s további két 

gyermeket szült Lisztnek.

A felhőtlen boldogság azonban csak látszólagos volt. Liszt rengeteg 

időt töltött koncertezéssel, távol a családjától, így nem tölthette be ma-

radéktalanul apai szerepét. Marie jól tudta, hogy párja zongorajátéka 

miféle révületet vált ki a női közönségből, ezért a féltékenység emésztette, 

s nem alaptalanul.39 A grófnőt élettársának az 1838-as pesti árvíz hallatán 

ébredező magyarságtudata is bosszantotta. Lassan eltűnt levelezésük 

érzelmileg és vallásilag gazdag hullámzása, s ennek helyét az olvasmány-

élmények, a koncertélmények és egyéb semlegességek tárgyalása vette át.

37 Ollivier 1933. 84–85.
38 Beckett 1956. 16.
39 Liszt több nőügybe is belekeveredett koncertkörútjain. Szerte az európai szalonokban 

elterjedt a szóbeszéd, hogy Marie Duplessis (ifj . Alexandre Dumas regényhősének, 

a kaméliás hölgynek az ihletője) rábeszélte a zeneszerzőt egy kettesben eltöltendő 

konstantinápolyi utazásra. (Beckett 1956. 31.)
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A kapcsolat lassan szétfeslett, míg végül 1844-ben fel is bomlott. A 

grófnő és a zenész ekkor már annyira elhidegültek egymástól, hogy Liszt 

eltiltotta gyermekeit Marie-tól, s nevelésüket apai nagyanyjukra bízta. 

A sértődött szembenállás csak hosszú évek elteltével enyhült, még a le-

velezés is újrakezdődött a két egykori szerelmes között. Marie d’Agoult 

1876-ban halt meg, tíz évvel Liszt előtt. Az ekkor már konzervatív, sok 

keserűségből kisarjadó időskori vallásosságát gyakorló művész  megbé-

kélve emlékezett az asszonyra: „D’Agoult grófnő emléke a fájdalom titka, 

melyet csak az Úristennek vallok be azzal a kéréssel, hogy szeretett gyer-

mekeim anyja lelkének adja meg az örök világosságot és békét... A szelíd 

megengesztelődés igazságát tanítja az Evangélium. Imádkozzunk: ...és 

bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek.”40
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Fodor János

A hetvenéves Bernády – 

egy városi ünnepség anatómiája

 „– Bernády – E nevet vési a szobor alá aki ma téged ünnepel”

Í
gy szól egy rövid sor Gagyi László, a marosvásárhelyi Református 

Kollégium tanárának alkalmi költeményéből, amelyet dr. Bernády 

György hetvenedik születésnapjára írt. Bernády György (1864-1938) 

élete szorosan kötődött Marosvásárhelyhez. Családja 1878-ben települt a 

városban, ahol György már ifj ú gyógyszerésztudorként bekapcsolódott a 

város közigazgatási életében. Két alkalommal volt polgármestere a város-

nak, de országgyűlési képviselőként, a magyar és román impérium alatt 

országos ismertségre tett szert. Lényegében a környéken a két világháború 

között szinte nem lehetett pozitív vagy negatív felhang nélkül emlegetni 

Bernádyt: a legtöbben szerették vagy gyűlölték a korábbi városvezetőt. 

Kutatásom arra kíván fényt deríteni, hogyan, milyen példa alapján ala-

kíthatta önnön kultuszát egy helyi politikus a két világháború között 

kisebbségbe került erdélyi magyarság körében, valamint arra, hogyan 

zajlott egy városi népünnepély a két világháború közötti Marosvásárhe-

lyen, milyen reakciók és lehetőségek léteztek ennek megszervezéséhez az 

államhatalom részéről.

1934. áprilisban megünnepelték a hetvenéves Bernádyt, amely – a kor-

társ sajtó, valamint a résztvevők száma alapján – a két világháború közötti 

marosvásárhelyi magyarság egyik legnagyobb méretű tömegrendezvé-

nye volt. Bernády kultuszáról készült egy doktori disszertáció,1 melynek 

téziseit szeretném megerősíteni az 1934-es ünnepségek bemutatásával. 

Habár az ő maga is tagadja a kultuszteremtést ünnepi felszólalásában, ez 

1 György 2013.
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inkább tudatos udvariassági formula, mintsem a saját ünnepeltetésének 

akadályozása.

Bernádyról röviden

Bernády György általános megítélése általában a „boldog békeidők” ma-

rosvásárhelyi városépítő polgármestereként való ábrázolásában merült ki. 

Kétségtelen, hogy városvezetői munkássága az óta is meghatározó eleme 

Marosvásárhely arculatának. A korabeli lexikonok, az újságok elsárgult 

lapjai, városi adomák, róla szóló mítoszok éltetik a köztudatban emlékét. 

Polgármesteri és politikai tevékenysége azonban korántsem tartozik a 

történészek által kimerített témák közé. Dr. Bernády György 1864. április 

10-én született a Szolnok-Doboka vármegyei Bethlen községben. A csa-

lád Marosvásárhelyre való áttelepülése után középiskolai tanulmányait 

az itteni református kollégiumban folytatta, ahol 1882-ben érettségizett. 

Gyógyszerészeti tanulmányait Budapesten végezte, az édesapja korai 

halála miatt átörökölt gyógyszertárral azonban keveset foglalkozott. 

Inkább a város politikai életébe kapcsolódott be, ahol fi atal politikusként 

1896-ben országgyűlési képviselővé választották, majd 1902 és 1913 kö-

zött Marosvásárhely szabad királyi város polgármestere lett. Ez jelentette 

élete egyik kulcsmomentumát, a középítkezések rohamos ütemben törté-

nő kivitelezésével ugyanis az ő polgármestersége alatt kialakult városkép 

határozza meg a mai történelmi központ arculatát. Emiatt sok esetben 

csak mint a „városépítő” polgármesterként emlegették, már életében. 

A marosvásárhelyi és erdélyi történetírás egyik hiányos fejezete 

Bernády életének és munkásságának teljes körű feldolgozása. Ennek 

ellenére nem elhanyagolandó a már több kiadást is megért, Marosi Barna 

által készített dokumentumriport,2 amely talán a legátfogóbb munka 

Bernády életéről – a történészi szakszerűség azonban sajnos hiányzik 

belőle. Ezen kívül a Magyar Életrajzi Lexikon foglalja össze életpályáját 

néhány mondat erejéig. Pál Judit várostörténeti könyvében3 is találunk 

hivatkozásokat az építkezés és városfejlődés századvégi vívmányai ke-

retében, de még inkább tiszteletre méltó Sebestyén Mihály tanulmánya, 

2 Marosi 2006. A mű először 1968-ban jelent meg, majd 1993-ban és 2006-ban újra 

kiadták.   
3 Pál 2003. 213–215.
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amely részletesen elemzi Bernády két „titokzatos” évét.4 Amennyiben a 

magyar történetírásban élő képről beszélünk, Bernády neve fellelhető 

Farczády Elek egyháztörténeti jellegű kötetében,5 illetve Bárdi Nándor 

több tanulmányában is, amely a két világháború közti erdélyi magyar 

politikai életet tárgyalja.6 Ugyanakkor Mikó Imre a Huszonkét év című 

politikatörténeti monográfi ájával, valamint az utóbbi időkben megjelent 

munkák már valamelyest pótolják az életéről szóló hiányos fejezeteket.7 

Ezenfelül még néhány népszerűsítő újságcikk jelent meg róla, amely a 

halála óta eltelt hét évtized alatt itt-ott láttak napvilágot. Életművének 

összegzésétől még távol állunk, további kutatások szükségesek, hogy 

személyisége a maga teljes összetettségében, ellentmondásaival együtt 

tisztán álljon az utókor előtt.

Bernády Györgyöt gyógyszerészeti és jogi tanulmányai befejeztével a 

városi családi gyógyszertár vezetése helyett elsősorban a politikai karrier 

érdekelte. Így 1890-től törvényhatósági tag (egyik képviselő visszalépése 

miatt), majd 1900-ban rendőrfőkapitányként tevékenykedett. Ezután 

következett politikai karrierjének felívelése: ismertségét elsősorban 1902 

és 1912 közötti első marosvásárhelyi polgármesterségének tudhatjuk 

be, amelyet az 1917-ig tartó főispáni tisztsége követett. Eközben udvari 

tanácsos, illetve a világháború második felében az erdélyrészi vármegyék 

iparügyi kormánybiztosa is volt. Az impériumváltást követően a romániai 

Országos Magyar Párt alelnökeként, illetve országgyűlési képviselőként 

(1922–1927) meghatározó politikusa volt az erdélyi magyarságnak. Az 

Averescu-féle Néppárttal kötött választási egyezmény (csúcsai paktum) 

kidolgozásában és tárgyalásában is aktív szerepet vállalt, továbbá a Nem-

zeti Liberális Párttal is az ő vezetésével folytak a tárgyalások.8

Ekkor már túl volt politikai karrierje csúcspontjain, melyek közül a 

kisebbségi létben vállalt szerepeit szeretném kiemelni, mivel a korszak-

ban és a kollektív emlékezetben ezek számítottak a „legfrissebbeknek.” 

Országos politizálása, amely 1922-től 1927-ig tartott,9 kevésbé sikeres 

korszakként értékelhető.10 Az ezzel szinte párhuzamosan kezdődő, 

4 Sebestyén 2001. 
5 Farczády 2000. 
6 Bárdi 2013.
7 Fodor 2013b., valamint György 2011.
8 Fodor 2013b. 106.
9 Ugyanis ekkor volt parlamenti képviselő a román országgyűlésben. 
10 Fodor 2013b. 105–124.
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viszonylag rövid ideig, 1926-tól 1929-ig tartó polgármestersége után is 

inkább csupán morális sikereket ért el, megbuktatása és a polgármesteri 

állásából való távozása igencsak megtépázta népszerűségét. Ezt követte 

egy rövid időszak 1930 és 1933 között, amikor egy sajátos konstrukcióval 

sikerült megvalósítania helyi szinten a politikai megosztottság részleges 

felszámolását. A Magyar Polgári Demokrata Blokk megszűntetésével, 

illetve annak az Országos Magyar Párt városi szervezetébe való integ-

rációjával sikerült „korrigálnia” az addigi megosztó politizálás miatti 

népszerűségvesztést.11 Ennek az „utórezgései” a jelen tanulmány témáját 

képező ünnepségekre is valamelyest kihatottak, de többségében mégis 

elmondható, hogy viszonylag kevés politikai vonatkozású felszólalás 

hangzott el, még azok is nagymértékben egyetértettek ünneplésével, 

akik korábban a „különutassága” ellen kampányoltak. 1934. márciustól 

a liberális kormányzat ismét Emil Dandeat helyezte városvezetői funk-

cióba, az interimár (ideiglenes, időközi) bizottság élére, a helyi OMP 

pedig nem volt hajlandó tagokat delegálni a bizottságba, mivel szerintük 

törvénytelenségek történtek, többek között Bernády személyét sem voltak 

hajlandóak elfogadni. Ebben a „puskaporos” politikai hangulatban ren-

dezte a városi magyar közösség a Bernády ünneplését, a téma ezalatt nem 

került elő, viszont a városháza és Bernády között folyt egy „árnyaltabb” 

üzenetváltás a köszöntők alatt.  Bernády már egyre inkább Szovátára 

visszavonulva fejtette ki politikai tevékenységét,12 az 1934-ben rendezett 

ünnepségek azonban méretek okán is – hosszú közéleti aktivitásának 

méltó lezárásaként tarthatóak számon. 

A „Bernády-ünneplések” városi hagyományai

A konkrét ünnepi események bemutatása előtt érdemes megnézni azok 

előfutárait. A városi ünnepségek hagyománya az első világháború 

előtti időkben is népszerűségnek örvendett a polgárság körében, amely 

a hétköznapok monotóniájából egyfajta megváltást jelenthetett: „Zajos 

politikai vitái mellett még elevenebbé tette a város életét a régi világ [értsd 

világháború előtti] fl ekkenezéseinek, nagy ivásainak, választásainak em-

léke.”13 A hagyományos keresztény ünnepek mellett (karácsony, húsvét, 

11 Fodor 2013. 40–59.
12 A szovátai aktivitásáról lásd Józsa 2012. 70–82. 
13 Orbán 1943. 67. Kiegészítés F. J.
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újév stb.) a városi politikum az országos trendekhez igazodva igyekezett 

politikai vonatkozású ünnepségeket tartani. Ilyen volt a székely vértanúk 

emlékoszlopának felállítása után a 1848-as hagyományápolás kezdetei-

nek mondható március 15-ei ünnepek rendezése. Ezek szervezésével a 

polgármesteri hivatal (olykor személyesen a polgármester) foglalkozott, 

majd fokozatosan a fi atal gyógyszerész, városi tanácsos Bernády vette 

át, elsőként 1891-ben.14 Bernády emellett a Kossuth-kultusz városi 

alakításában is oroszlánrészt vállalt, egyik fő kezdeményezője volt – a 

gyűjtés egyik főszervezőjeként  – a marosvásárhelyi Kossuth Lajos-szobor 

felállításának.15 Bár a Kossuth-szobor 1899-es leleplezése hatalmas városi 

ünnepség volt, több neves díszvendéggel és meghívottal, Bernády nem 

szerepelhetett az ünneplők névsorában az akkori politikai viszonyok 

miatt, ennek ellenére feltehetően részt vett az avatáson.16 Mindezek alap-

ján gyanítható, hogy már ekkor elsajátította a későbbiekben tudatosan 

is alkalmazott kultuszépítés mechanizmusait, módszereit. Ugyanerre a 

korszakra tehető a társasvacsorák, díszfogadások meghonosítása is: még 

képviselősége előtt számos alkalommal vendégül látta a város elöljáróit, 

a vidéki arisztokrácia nevesebb tagjait, de országosan ismert politiku-

sok is gyakran megfordultak nála. Ilyen volt 1894-ben Apponyi Albert 

marosvásárhelyi látogatása, akinek tiszteletére Bernády díszvacsorát 

rendezett.17 

Az ünnepségek másik csoportját a névnapok megünneplése jelentette. 

Számos esetben egy-egy városi elöljáró születésnapja helyett a névnapjá-

nak megülése volt honos a század elején: ez a hagyomány a két világháború 

közötti időszakra is kiterjedt. Ez különösen érvényes volt azokra a keresz-

tény hagyományokhoz szorosan kötődő nevekhez, melyek a magyarság 

egésze számára is meghatározóak voltak, mint az István, a János, vagy 

a mi esetünkben a György. Szent György napja a régi hagyományokban 

14 Közérdek 1891. március 22. 
15 Ennek első sajtóbeli nyomai 1894-re tehetőek, ezután Bernády nyilvánosan is 

felkarolta az ügyet. Közérdek 1894. április 22.
16 Bernády ekkor országgyűlési képviselő és mivel korábban a városi 48-as és 

függetlenségi párt egyik meghatározó alakja volt (alelnök, majd elnök), képviselőnek 

pedig szabadelvű programmal választották, ezért sokan nem tudták megbocsátani 

pálfordulását.
17 Ezek rendszerint zártkörű rendezvények voltak, viszont a beszámolók szerint a 

vendégek nem szenvedtek hiányt a kiszolgálás minőségében, hiszen a házigazda 

olykor francia pezsgővel is felszolgált a gazdag lakomán. Lásd Közérdek 1894. január 

28.



fodor jános206

a sárkányölő legenda mellett az igazi tavasz kezdetét is jelentette, ősi 

hagyományok szerint ekkor hajtották ki a fedett helyen telelő jószágo-

kat a legelőre.18 Bernády esetében elmondható, hogy a Kossuth-kultusz 

ápolásának hagyományából inspirálódva építette fel – elsősorban a pol-

gármestersége alatti időszakban – a saját névnapi ünnepségét.19 Ennek 

első nyilvános megünneplésére polgármesterré választásának évében, 

1902-ben kerülhetett sor, bizonyos értelemben pedig a szerencsének is 

köszönhető, mivel összevonhatta az előző polgármester névnapjával.20 Az 

ünnepség igencsak emlékezetesre sikerült, erről ekképpen számolt be a 

korabeli sajtó: „Hangos volt a tegnap és tegnapelőtt a város - a csöndes szo-

kástól eltérőleg- különös este s a vidámság másnapra is átrikkant. Bélákat 

és Györgyöket üdvözölték barátaik, tisztelőik, a fehér asztal s a gyöngyöző 

nedű mellett mindenfelé. Dr. Bernády György is vendégeiül látta csaknem 

az egész kommunitást, élén a főispánnal s számos előkelőségével városunk-

nak tegnap este.”21 A Székelység című lap részletesebben írt az esemény-

ről: „A Trébely szőlőhegy alján, de a város fölött impozánsan emelkedő és a 

legnagyobb kényelemmel és komforttal berendezett palotájának22 fényesen 

kivilágított termei már este 8-kor a vendégek sokaságától zsongott, kik 

között ott voltak a városunk vezetői férfi ai majdnem teljes számban. A ház 

kedves úrnője férjével, aki rövid polgármesteri működésének ideje alatt 

máris annyi jelét adta ezen állásra való rátermettségének, szeretetreméltó 

kedvességgel fogadta a vendégeket.”23 

A városi szokásoknak egy másik típusába tartozik az elöljárók felke-

resése, nyilvános köszöntése ünnepnapokon, különösen az újév alkal-

mából. Ebbe Bernády is beletartozott polgármesterré választása után, 

18 A többségében protestáns vallású városban (Bernády is református volt) leginkább 

az utóbbi hagyományát tisztelték.
19 Az augusztus 25-ére eső (Kossuth) Lajos-napi ünnepélyt először 1889-ben rendezhette 

a fi atal Bernády mint dalosztályi elnök. A későbbi években is megszervezte, amikor a 

nyári kellemes időre eső ünnepet népszerű városi kerthelységekben tarthatta, ünnepi 

beszédek, előadások kíséretében. Marosvidék 1889. november 10.  
20 Előzőleg Geréb Béla volt Marosvásárhely polgármestere, akinek a neve napja április 

23-ra esik, egy nappal a Szent György nap előtt.
21 Székely Lapok 1902. április 25.
22 Bernády kosárdombi villáját valamikor 1889-ben, vagy azután építtette, amely 

valóban minden pompát tükröző lakhelyévé vált.
23 Köszöntők hangzottak el a főispán (Sándor János), valamint a helyi elöljáróság 

részéről (Deák Lajos, Horváth József, Sebess Dénes, Szakáts Péter, Szász Károly, 

Fenyvesy Soma, stb.) Székelység 1902. április 25.
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városi főméltóságként neki is kijárt ez a tisztelet, amelyet többé-kevésbé 

folytattak az impériumváltás után is.  Ezekhez tartoztak azon kivételes 

események, amelyek külön ünnepi alkalmat adtak a város számára a mu-

latozáshoz. Ilyen alkalom volt, ha egy bizonyos elöljárót kitüntettek, vagy 

bizalmi (akár kormányzati) pozícióba helyeztek (pl. Lukács Béla, majd 

Sándor János miniszterré, majd ennek hatására díszpolgárrá választása), 

vagy ezeknek az elöljáróknak valamilyen jelesebb évfordulója, jubileuma 

volt. Bernády esetében két ilyen eseményt szeretnék bemutatni: az ame-

rikai útjáról való hazatérést, valamint az királyi udvari tanácsossá való 

kinevezését. 

1911. augusztus 19-én tért vissza Bernády a mintegy két hónapot fel-

ölelő amerikai utazásáról, ahol a legnagyobb amerikai földgázfeldolgozó 

üzemeket és lelőhelyeket tanulmányozta. A városi tanács készült az ese-

ményre: a sajtóban meghirdették az érkezését, ami 11 órára volt várható, 

a székelykocsárdi állomásra (mivel ezen a nagy forgalmú csomóponton 

kell váltani a marosvásárhelyi járatra) azonban már reggel 6 órára ki-

utazott egy, mintegy százhúsz fős küldöttség. A fogadó delegációval 

visszaérkezvén Marosvásárhelyre, „megindult a menet a városba, ahol az 

egyes utcákon ezrekre menő tömeg éljenezett. A Baruch gyár előtt a gyár 

munkásai zászlókkal, virágokkal köszöntötték az érkezőt, ki óriási kocsi-

sor élén gróf Teleki Samu négyes fogatán robogott be (…). A polgármester 

lakására hajtott, hogy kipihenje az út fáradalmait s erőt gyűjtsön az esti 

ünnepléshez…”24 Az esti banketten mintegy nyolcszáz ember vehetett 

részt a Székely Napló becslése szerint, „ami korántsem jelenti azt, hogy 

mindenki elfért, aki ott szeretett volna lenni.”25 

Ugyanezen év november 7-ére a sajtó már jó előre beharangozta a 

polgármester udvari tanácsossá való kinevezését, aminek alkalmából a 

városi szervezetek, iskolák, különböző küldöttségek szintén delegációk-

kal igyekeztek örömüket kifejezni a városvezetőnek. A kitüntetés odaíté-

lése azonban nem volt egyszerű az állami szervek szintjén. Kitüntetése 

először főispáni javaslatra került a belügyminisztérium elé. Maros-Torda 

vármegye és Marosvásárhely szabad királyi város főispánja ebben az 

időszakban Erősdy Sándor volt, aki Bernády személyét a „legfelsőbb 

kitüntetésre” ajánlotta.26 A belügyminisztérium továbbította az ajánlást 

24 Székely Napló 1911. augusztus 20.
25 Székely Napló 1911. augusztus 22.
26 MNL OL K 148, 376.d. 1910-11-5857, 173. f.
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az Őfelsége személye körüli minisztériumhoz, ahonnan visszaküldték 

Bernády életrajzának vázlatait a hadügyminisztériumnak, hogy álla-

pítsák meg, hogy milyen legfelsőbb kitüntetést adományozzanak. Az 

egyik változat arról szólt, hogy közéleti tevékenysége és a közös hadsereg 

szolgálatában szerzett érdemeiért (vagyis a katonai érdekek állandó szem 

előtt tartásával, a katonai kérdések fi gyelembe vételénél a legnagyobb 

előzékenységet tanúsította és minden alkalmat megragadott arra, hogy 

a katonaság és a polgárság közötti jó viszonyt ápolja és megerősítse) a 

harmadosztályú vaskorona rend adományozását javasolják. Ezt végered-

ményben elvetették, és így kaphatta meg Bernády György királyi udvari 

tanácsosi címet.27 A városi tanács díszgyűléssel tisztelgett az eseményen, 

az üdvözletek folytonos áradata pedig valóságos ünneppé varázsolta a 

korabeli eseményt. 

Ezekben az években volt Bernády politikai karrierje csúcspontján, 

amely a sajtó által közvetített népszerűségéből is kiderül.28 Így alakultak 

ki az őt célzó ünnepélyek, melyek „forgatókönyve” csiszolódott az évek 

során: a nappali, vagy inkább délelőtti órákban fogadta a városi kül-

döttséget, – ide általában a város összes rétegéből eljuthatott, aki éppen 

ráért –, az esti órákban pedig privát, de színvonalas, olykor akár több 

száz főt is megvendégelő lakomát rendezett, ahová elsősorban a városi 

hivatalosságok, illetve a vidéki arisztokrácia tagjai voltak hivatalosak. 

Egyik ilyen alkalomba ugyancsak a sajtó közvetítésével tudunk betekin-

tést nyerni: „Tündöklő fényesség, meleg vendégszeretet s gazdag hideg büfé 

várta csütörtökön este 9-kor a polgármesteri palotában azokat, akik pol-

gármesterné polgármester meghívására megjelentek. Az érkező vendégek 

ívlámpáktól megvilágított parkon keresztül sietek a fényesen kivilágított 

palota felé. Erre az alkalomra az ízléssel, kényelemmel berendezett lakás 

alapos felforduláson ment keresztül. Az előcsarnok, ahol a család külön-

ben egyszerű polgári élete köznapokon eltelni szokott, most csak ruhatár, 

az emeletre vezető zárt lépcső csarnok, téli kert, a fejedelmi ebédlő tükör-

sima parkettel táncterem. A férfi  szoba, női szalon, hálószoba hosszú fehér 

abrosszal leterített asztaloknak adott helyet, melyek mellett csakhamar 

frakkos, egyenruhás, szmokingos férfi sereg foglal helyet, megkezdvén a 

27 MNL OL K 148, 376.d. 1910-11-5857, 186-186. f.
28 Például 1914. december utolsó napján a városi tanács egy díszalbummal lepte 

meg Bernádyt köz- és hivatali munkásságának 25 éves évfordulója alkalmával. 

A díszalbum megtekinthető a marosvásárhelyi Kultúrpalota Bernády-szobában 

berendezett kiállítótérben.



a hetvenéves bernády 209

pusztítását a saját termésű kitűnő boroknak. Az emeleti előcsarnok aszta-

lokkal s állványokkal felszerelve képezte a büfét. Pulyka, malac, pástétom 

félék számos válfaja. Balatoni fogas, orosz kaviár és tengeri halak különféle 

változatai ínycsiklandozó változatosságban csábították a vendégeket. Sü-

temények, csemege félék sokaságáról, változatairól nem is beszélünk. Fél 

tíz óra tájban reá zendített Olivér a bandájával együtt az első táncnótára, 

csak azért hogy azután szünet nélkül húzza a reggeli órákig.”29

Mivel korabeli statisztikák nem állnak rendelkezésre egy-egy ilyen 

ünnepély pontos létszámáról, ezért a sajtó becsléseire hagyatkozva a 

következő táblázatban a Szent György napi ünnepélyek létszámát próbál-

tam rekonstruálni: 

Év Résztvevők becsült száma

1902 n.a.

1903 60–70/80 fő

1904 „nagy közönség/megtelt a tanácsház”

1907 „számos köszöntő”

1908 „mintegy 160 fő”

1910 „meghaladja a 140-et”

1912 „igen sokan táviratilag üdvözölték”

1914 „több száz üdvözlő sürgöny”

1924 „egész napos búcsújárás, rengeteg köszöntő”

1927 Transylvániában vacsora, n. a.

1930 „vacsorán több százan vettek részt” 

1931 „délelőtt 110-en, a vacsorán mintegy 160-an”

1932 „Vagy száz tagnál is népesebb küldöttség”

1933 „kora reggeli óráktól kezdve sokan keresték”

A táblázat adataihoz néhány megjegyzés tartozik: nem sikerült min-

den évben egyértelmű adatokat kinyerni, ezért a mennyiséget szolgáló 

jelzőket másoltam ki, ahol lehetett, a nappali köszöntőket is beleértve, 

de főleg az esti ünnepélyek alkalmával megjelent vendégek számára vol-

tam kíváncsi. Néhány esetben nem találtam adatot az ünneplés létéről 

(ilyen az 1913-as év), de voltak olyan évek is, amikor nem tartózkodott 

29 Székely Ellenzék 1910. február 6.
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Marosvásárhelyen. Ilyen eset fordult elő 1911-ben, amikor Drezdában 

időzött, valamint 1912-ben, amikor Budapesten tartózkodott – ilyen 

alkalmakkor általában táviratilag üdvözölték. A háború éveiben pazar 

lakomázást tartani nem volt népszerű döntés, ezért ezekben az években 

szerényebben ünnepelte a város, az impériumváltást követő időszakban 

pedig először 1924-ben volt rá mód, hogy méltó módon megünnepeljék 

Bernády névnapját (úgy, hogy arról a sajtó is érdemben beszámoljon). A 

két világháború között az ünneplés lehetőségét az is biztosította, hogy 

a Szent György napja román egyházi (kvázi állami) ünnepként volt 

jegyezve, így ennek megfelelő eltöltése kapóra jöhetett a város magyar 

polgárainak is. A társasvacsorák, ünnepségek kötetlen beszélgetései 

informálisabb keretet adtak a városi politizálásnak, hiszen a legtöbb 

ilyen alkalommal a város teljes elöljárósága, tanácstagok, a gazdasági élet 

befolyásos személyei jelentek meg. Így tehát a formálisabb rész (köszöntő 

beszédek) után minden bizonnyal Bernády egyik olyan „terepe” követke-

zett, ahol terveiről be tudott számolni, városi támogatottságát meg tudta 

szervezni. Összességében az ünnepségeken részt vevők száma Bernády 

György városi népszerűségéhez mérten nőtt, vagy éppen csökkent, de 

kijelenthető, hogy az első időszakot leszámítva (amikor nem volt eléggé 

„bejáratott” az ünnepeletetés) legtöbb esetben legalább 150 körül moz-

gott ez a szám. 

Ilyen előzményekkel és ünneplési hagyományokkal látott hozzá a város 

polgársága megrendezni Bernády György hetvenedik születésnapi ün-

nepsorozatát. Az ünnepelt születésnapja 1934. április 10-ére esett, és mi-

vel a születési évforduló viszonylag közeli időpontban volt a névnapjához, 

ezért a két eseményt igyekeztek egybeszervezni. Az ünnepségek szerke-

zete, lefolyása és rendezése alapján három külön eseményre oszthatóak: 

kronológiailag az első április 14-ére volt szervezve: egy igencsak összetett 

ünnepségsorozat, amely a „reformátusok” köszöntése volt. A második 

alkalom április 21-én volt: ez az „előkelőség” ünnepségének számított, itt 

ugyanis az a nagybirtokos arisztokrata társaság volt jelen, amely nem vett 

részt az előző, kollégiumi ünnepségen. A harmadikat április 23-án tartot-

ták, vagyis a tulajdonképpeni névnap előestéjén, amely a legnagyobbnak 

számított, és ahol a város legtöbb, társadalmilag is heterogén, polgárát 

látták vendégül. A helyi és országos hírlapok folyamatosan tudósítottak 

az eseményekről és a közölték a köszöntők tömkelegét.
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A reformátusok ünnepe

Április 10-én kezdte a hónap végéig szinte folyamatosan tartó köszöntések 

sorozatát a helyi sajtó. A Reggeli Újságban dr. Kovácsy Albert közjegyző 

írásával kezdte meg az ünneplést a város: „Mindenért amit alkottál és 

tették, köszönet Neked Bernády György.”30 Másnap külön közleménnyel 

jelentkezett a napilap arról, hogy összeült egy előkészítő bizottság és 

eldöntötték, hogy a nagy ünnepséget április 23-án, a Transylvánia szálló 

nagytermében rendezik meg, a Református Kollégium diáksága, tanári 

kara és a szülők pedig április 14-én köszönthetik fel az ünnepeltet.31 A 

kollégiumi ünnepély is két részből állt: egyrészt a Kollégium dísztermé-

ben tartott gála, ahol a program szerint felcsendült a királyi Románia 

himnusza, majd az ünnepélyt gróf Toldalaghi József nyitotta meg, mi-

után számos alkalmi beszéd és zenés előadás hangzott el a Kollégium 

énekkarától.32 Bár Bernády számára élete vége felé lett igazán fontos a 

vallásosság,33 de már első polgármesteri időszakától kezdve fontos világi 

pozíciót töltött be a református egyházon belül. Az impériumváltásig 

egyházkerületi főgondnok volt, majd 1922-től a Református Kollégi-

um főgondnokává választották. Románia parlamenti képviselőjeként 

igyekezett megmenteni a felekezeti oktatást, ebből kifolyólag ismerte a 

történelmi egyházak korabeli vezetőit. Ilyen szempontból nem meglepő, 

hogy az Erdélyi Református Egyházkerület képviseltette magát a Kollé-

giumban rendezett ünnepségen, ahol megjelent az egyházkerület igazga-

tótanácsának delegációjában Vásárhelyi János püspökhelyettes (1936-tól 

püspökké választották) és főjegyző, gróf Teleki Arthur egyházkerületi 

főgondnok és Bernády „munkatársa” 1926-ban a Nemzeti Liberális Párt-

tal való tárgyalások alkalmával, valamint dr. Illés Gyula tanügyi előadó 

30 Reggeli Újság 1934. április 11.
31 Reggeli Újság 1934. április 12.
32 Reggeli Újság 1934. április 14.
33 Habár első feleségétől való elválás hosszas procedúráját úgy kerülte ki, hogy 

kilépett a református egyházból és unitáriusként váltak el, majd egyéves szünet 

után visszalépett, felekezetéhez mindvégig hű maradt. Ezt a városi református 

egyházkerületben betöltött vezető (világi) pozíciói is megerősítik. Élete vége fele 

jelentkező vallásossága elsősorban magánlevelezéseiben jelentkezik. Levelezései 

végén, a szokásos jókívánságok mellett olyan fogalmazással zárja (pl. „Istennek 

legteljesebb áldását, és legbőségesebb kegyelmét kérjük reád”), amelyeket korábban 

főleg nem egyházi vonatkozású személyekhez nem alkalmazott. Lásd példaként 

levelezését Ilosvay Lajoshoz. MTA Akadémiai Levéltár, MS 5284/220-231.  
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tanácsos.34 Alkalmi beszédet mondott Nagy Endre kollégiumi igazgató, 

a szülők nevében Kovács Andor gyógyszerész,35 a diákok nevében pedig 

Barabásy László tanuló köszöntötte az ünnepeltet. Elhangzott továbbá 

egy alkalmi költemény is, amelyet Gagyi László kollégiumi tanár írt és 

adott elő, amely az ünnepségek alatt Angi Balázs költeménye után már 

a második köszöntő vers volt. Gyakorlatilag az egekig magasztalták az 

ünnepeltet, emlékül és ajándékul pedig megfestették a díszterem számára 

Bernády egész alakos portréját. A rendezvény főbb beszédeiből egy kiad-

vány készült, amelynek bevételeiből a kollégiumnál levő „Bernády-alap” 

gyarapítását tervezték. Az elkészült mű érdekessége, hogy a kollégiumi 

beszédek után függelékként belekerült két beszéd az április 23-i nagy-

ünnepségen36 elhangzottak közül.37 Bernády ez alkalommal mondott 

beszédében kifejezte meghatódottságát, valamint kitért arra, hogy: „én 

nem voltam soha és nem vagyok most se barátja a személyi kultusznak, 

(…) messze elkerültem a múltban és elkerülöm most is az ünnepeltetést.”38 

Magyarázkodó hangnemben kifejtette, hogy ha tőle függ, nem engedte 

volna az ünneplést ez alkalommal (állítása szerint ennek tényét az utolsó 

percekig titkolta tőle Nagy Endre kollégiumi igazgató barátja, akivel 

emiatt szinte összevesztek), de utólag, önmagát ismételve beismerte, 

hogy „ez ünnepséget illetően nem nekem, hanem Ő neki [Nagy Endrének] 

volt igaza.”39 Bernády retorikájához hozzátartozott az önmagával vívódó 

fordulat, amelyben a szerénység kötelező kifejezése is helyet kapott, még 

abban az esetben is, ha a valóságban ez csak az udvariasság kötelező 

formulájaként szolgált. 

A kollégiumi nyilvános ünnepélyt „házi estlakoma” követte a kollégi-

umi konviktus (étkező) helyiségében, ahol a sajtó mintegy nyolcvantagú 

társaságról számolt be, amely a késő éjjeli órákig tartózkodott a vacsorán. 

Tizennégy pohárköszöntő is elhangzott.40

34 Makkai Sándor püspök beteg volt, ezért nem lehetett jelen, amiért Bernády, mint jó 

ismerőse, sajnálatát fejezte ki, gyógyulást kívánva. Bernády 1934. 26.
35 Kovács Andor (1891–1948) marosvásárhelyi gyógyszerész. Péter 2013. 397–398.
36 Az április 23-i ünnepségekre való hivatkozás a továbbiakban így, nagyünnepségként 

szerepel.
37 Bernády 1934. 
38 Bernády 1934. 26–27.
39 Bernády 1934. 29–32. Kiegészítés F. J.
40 A sajtó szerint ezek közül a legközvetlenebb hatást báró Kemény János „keresetlen 

beszéde váltotta ki.” Székelyföld 1934. április 22.
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A nagyünnepség

Az április 23-i ünnepség előtt a sajtó folyamatosan „agitált” a kellő számú 

városi polgárság megmozgatására, amely – mivel ekkoriban a helyi újsá-

gok voltak a politika megismertetésére és befolyásolására a leghatásosabb 

eszközök – kétség kívül hatásos módszernek bizonyult. Az ünnep meg-

szervezését a marosvásárhelyi OMP vállalta magára, Sebess Jenő elnök 

irányításával. A népünnepély reklámozása mellett a sajtó beszámolt arról 

is, hogy más „magánünneplések” sorakoztak még a városon és környé-

kén, „valóságos ünnepi hétté avatva ezen időszakot, melyet a társadalom 

ősz vezérének szentelt.”41

Ilyen alkalom lehetett április 21-én gróf Máriaffi   Lajos és neje pazar 

vendéglátása marosszentgyörgyi kastélyukban, ahol a díszes vendégsereg 

a vidéki főúri társadalomból tevődött össze.42 Bernády György utolsó 

éveiben jó barátságban állott a Máriaffi   családdal, amelyet az 1935-ben 

szerkesztett végrendelete is megerősített. Ebben Bernády és felesége 

elhalálozásuk esetén úgy rendelkeztek, hogy a még kiskorú kislányuk, 

Györgyike neveltetését a marosszentgyörgyi Máriaffi   Lajosra és család-

jára hagyják.43

Gőzerővel folyt a készülődés a nagyünnepségre, a szervezők semmit 

nem bíztak a véletlenre. Az ünnepség előkészítő bizottsága gyűlésén 

meghatározta a kétrészes ünnepség programját: délelőtt 11 órától a 

Transylvánia nagytermében lesz a köszöntői ünnepség, valamint este 

ugyancsak a Transylvania éttermében várják ünnepi bankettre a nagyér-

deműt. Meghatározták továbbá a délelőtti ünnepség ülésrendjét: az első 

hat sort a küldöttségek számára tartották fenn, a hölgyközönség pedig a 

páholyokból fi gyelhette a rendezvényt.44 A hölgyek emellett egyéb felada-

tot is kaptak: „szó van valami különösen kedves ötletről: hetven szál szegfű 

átnyújtásáról, hetven szépasszony, széplány kezéből…”45 A társasvacsorára 

jelentkezni Bíró Istvánnál (a helyi OMP titkára), a Transylvánia portáján, 

valamint a Reggeli Újság szerkesztőségében lehetett. Ennek ára ital nél-

kül 25 lejbe került, amely megfelelt egy korabeli városi polgári bál árának, 

41 Székelyföld 1934. április 22.
42 Székelyföld 1934. április 22.
43 ANDJ MS Fond Personal Kovácsy Adalbert, 359, 1–4. f.
44 Reggeli Újság 1934. április 19.
45 Székelyföld 1934. április 15.
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amelyet hagyományosan újévkor rendeztek, de az egyesületek nagyobb 

szabású magánünnepségei is hasonló összegbe kerültek. 

 Az ünnepnapon az egyesületek lobogóik alatt vonultak fel a 

délelőtti ceremóniára a Transylvánia színháztermében, amely zsúfolásig 

megtelt ünneplőkkel. A terem felállással köszöntötte az ünnepeltet, mi-

után felcsengett a királyi himnusz, amelyet Fekete Gyula ügyvéd ünnepi 

megnyitóbeszéde követett. Az ünnepi szónok elsősorban a Bernády első 

polgármestersége alatti városfejlődés látható vívmányait emelte ki.46 A 

magyar közméltóságok közül Árkossy Jenő a vármegyei OMP nevében 

köszöntötte az ünnepeltet: habár Bernády köztudottan elsősorban a vá-

rosi ügyekre koncentrált még országgyűlési képviselőként is, a vármegye 

irányítása a vidéki arisztokrácia feladata volt, Árkossy megköszönte, hogy 

„a vármegye magyarságának mindenkor segítője és tanácsadója volt.”47 Az 

ünnepeltet külön köszöntötték az össziparosság, a gyáriparosok, kereske-

dők, a földművese, a szántóvető gazdák és az ifj úság valamint az iskolák 

nevében is küldöttek. A megyevezetés részéről Popa Pavel alprefektus 

volt jelen, aki méltatta munkásságát, valamint kívánta, hogy „továbbra is 

a magyarság javára dolgozhassék Bernády, akit a túloldalon is becsülnek 

és méltányolnak.”48 A volt megyei és városi vezetőséggel hagyományosan 

(de személyfüggően) jó kapcsolatot ápoló Bernádyt táviratban köszöntet-

te Ioan Vescan volt prefektus és Ioan Pantea volt polgármester. Habár a 

városvezetés részéről Emil Dandea polgármester egyéb elfoglaltságaira 

hivatkozva nem jelent meg, az interimár bizottság delegáltja, Ion Iancu 

tolmácsolta a városházáról küldött üzenetet Bernádynak: „Marosvásár-

hely városa és környéke magyar kultúrájának erősítésére elévülhetetlen 

alkotásokat emelt [Bernády]. Ma más irányzata van a városvezetésnek. 

Azt hisszük azonban, hogy a két irányzat nem gátolja, hogy közös munka 

jöhessen létre. Kívánjuk, hogy amint mi megértettük Bernádyt, [az ő] ta-

nítványai is megértsenek bennünket.”49 Bernády válaszában megköszönte 

a sok jókívánságot, de legerőteljesebben Dandea üzenetére refl ektált: 

„Ma is az egyenlő elbánás kell, hogy vezesse azokat, akik felelős helyen 

ülnek. Ez [vagyis itt Iancu üzenetére utal, ami a „más irányzatot” illeti] 

azonban éppen nem azt jelenti, hogy ne a polgárság többségének akarata 

46 Bernády 1934. 39–43.
47 Reggeli Újság 1934. április 25.
48 Reggeli Újság 1934. április 25.
49 Az eredeti szöveg román nyelven: Gazeta Mureșului 1934. április 29. Kiegészítés F. J.
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érvényesüljön a város vezetésénél. Mert csak így érhető el, hogy minden 

polgár megelégedett legyen ebben a városban.”50 

Az este 9 órától kezdődő vacsorán a sajtó pontos létszámot nem tudott 

becsülni, az ünnepség előtti napon azonban hírül adta, hogy több mint 

400 ünnepelni vágyó vendég jelentkezett, a banketti helyzetjelentést 

pedig nemes egyszerűséggel oldotta meg a tudósító: „olyan népes bankett 

volt, amilyent még nem látott ez a város.”51 A vacsorát a főszervező Sebess 

Jenő, az OMP városi elnöke nyitotta meg, a pohárköszöntőt pedig Paál 

Gusztáv, a Református Kollégium volt igazgatója tartotta. Ezután többé-

kevésbé megismétlődtek azon szónokok köszöntői, akik a délelőtti ün-

nepségen is üdvözölték Bernádyt: most másodjára, kötetlenebb formában 

is kifejezhették jókívánságaikat. A tudósító vélhetően a népes vendégse-

reg zavarában nem tudott minden részletre kitérni, de néhány súrlódást 

kimentett az utókór számára a vacsoráról: Árkossy Jenő „Bernády legna-

gyobb alkotásának azt a győzelmet mondotta, amelyet önmagán aratott, 

amikor a megoszlott magyarság egymásra találását lehetővé tette. Ugron 

András nyomban refl ektált a felszólalásra és azt mondotta, hogy Bernády 

soha sem hagyta el a magyarságot, csupán más utat választott fajának 

szolgálatára, mint amelyet mások helyesnek véltek.”52 Bernády családjával 

vett részt a vacsorán, amelyről gyengélkedésére való hivatkozással éjfél 

körül távozott.

 Az ünnepi hangulat a sajtó révén még napokig eltartott, a magyaror-

szági lapok és a rádió is beszámolt a nagyszabású eseményről.53 Kétségéte-

len, hogy ezzel a népünnepéllyel Bernády György első polgármestersége 

idején „felépített” sikereit ünnepelték, a „székelység Ibsenjétől” a „talán 

időnk legjobb koponyájáig” szinte minden elképzelhető magasztos jelző-

vel, metaforával illették személyét. Méreteiben pedig a két világháború 

közötti Marosvásárhely egyik legnagyobb népünnepélyének tekinthető, 

amelyen minden társadalmi osztály képviseltethette magát. Ez volt életé-

ben az utolsó esemény, ahol ünnepeltként a városban központi szerepet 

kapott. A sajtó jelentős szerepet töltött be a toborzás szempontjából, a 

50 Reggeli Újság 1934. április 25.
51 Reggeli Újság 1934. április 25.
52 Ez nyilvánvalóan a korábbi Magyar Polgári Demokrata Blokk és az Országos 

Magyar Párt helyi szervezetének az 1929-től húzódó konfl iktusára, majd az 1933-as 

„békekötésére” utalt. Reggeli Újság 1934. április 25.
53 Kolozsváron, az Ellenzék hasábjain Spectator (Krenner Miklós) üdvözölte régi 

ismerősét.
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„magyar kisebbség” ünnepeként hirdetvén meg az eseményt, amelyen 

aki részt vesz, „az magát és véreit becsüli meg.” A több napra is felosz-

tott ünnepi sorozat jelzi, hogy Bernádynak nem csupán tudomása volt 

róla, minden állítása ellenére (amely leginkább udvariassági fordulatból 

fakadt), hanem tudatosan is szervezte, hogy évfordulóját szinte minden 

társadalmi réteggel meg tudja ünnepelni. A sajtóban megjelent két 

költemény pedig méltó módon koronázta meg az ünnepelt kultuszának 

továbbélését az utókor számára. 

Az ünneplés a bemutatott kultuszépítés mellett egyfajta demonstratív 

szimbolikát is nyert azáltal, hogy a hivatalos állami szervek tudomásával, 

de azok semleges magatartása mellett a városi magyar kisebbség – szám 

szerint azonban többség, az 1930-as népszámlálás közel 60%-ra teszi a 

marosvásárhelyi magyarok részarányát– nagyszabású népünnepélyt 

tarthatott. Az viszont tény, hogy ebben látszólag nem voltak akadályoz-

tatva, sőt a városi román politikum is képviselte magát, azonban mégis 

nyilvánvalóan kirajzolódik, hogy elkülönültek a román államhatalom 

által támogatott, vagy a magyar társadalom által szervezett ünnepségi 

helyszínek, keretek. A Bernádyt köszöntő ünnepségek döntő része 

olyan helyszíneken történtek, amelyeket amúgy is a magyar közösség 

birtokolt, használt (Bernády lakóháza, Transylvánia díszterme, vidéki 

kúria, Református Kollégium, stb.), ez arra enged következtetni, hogy az 

állam tulajdonában levő (az impériumváltás által örökölt) intézmények 

nem jöhettek szóba, de arról sincs információnk, hogy ezek használata 

felől egyáltalán tett e valamilyen lépéseket a magyar szervezőség. Ilyen 

reprezentatív tér lehetett volna a Kultúrpalota, amely szimbolikusan is 

Bernády György személyéhez és munkásságához köthető. Márpedig 

léteztek olyan államilag támogatott rendezvények, amelyeknek a Kultúr-

palota adott helyet: 1927-ben, Bernády polgármesterként ajánlotta fel és 

támogatta a Román Művelődési Kongresszus megrendezését, melynek 

keretében beszédet is mondott.54 Továbbá, egy későbbi eseményt is il-

lusztrálva, 1936-ben rendezték meg az ifj ú Legionáriusok Kongresszusát. 

A kongresszus a kormány hallgatólagos engedélyével és támogatásával 

történhetett, a rendezett felvonulások mellett szintén egyik helyszínként 

a Kultúrpalota szolgált. Ezáltal gyanítható, hogy Bernády hetvenedik 

születésnapja alkalmával, bár valószínűleg igény lett volna rá, mellőzték 

az olyan terek használatát, amelyek akár kompromisszum árán is, de 

54 Székely Napló 1927. június 1.
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állami jóváhagyást igényeltek. Ezáltal mondhatni egy olyan refl ex alakult 

ki, amely a továbbiakban is jellemző volt. 
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Pál Zoltán

Az MSZMP KB Társadalomtudományi 

Intézete. Intézménytörténeti vázlat

A Társadalomtudományi Intézet megalapítása

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Társadalom-

tudományi Intézetét 1966-ban hozták létre azért, hogy az állampárt szá-

mára fontos és aktuális társadalompolitikai kérdések kutatását végezze, 

segítse az MSZMP szerveit stratégiai jellegű döntések előkészítésében, to-

vábbá hogy hozzájáruljon a marxizmus-leninizmus tanításának korsze-

rűsítéséhez.1 Az intézet az 1968-as gazdasági reform miatt alakulhatott 

meg. Az új gazdasági mechanizmust előkészítő évekre jelentősen meg-

változott a hatalom viszonya a társadalomtudományokhoz, különösen a 

szociológiához. 1956 előtt még „burzsoá áltudományként” akadályozták 

a művelését, a Kádár-rendszer megszilárdulása után viszont a pártvezetés 

felismerte a magyar társadalomban zajló folyamatok elemzésének fontos-

ságát, a hatékony kormányzáshoz ugyanis a társadalomról alkotott reális 

kép feltárása is hozzátartozott. Erdei Ferenc javaslatára 1963 tavaszán 

létrehozták az MTA Szociológiai Kutatócsoportját, melynek Hegedüs 

András lett a titkára. Az egykori miniszterelnök sokat tett a szociológia 

rehabilitásáért, 1963 és 1968 között publikált írásaival azonban fokozato-

san ellehetlenítette magát a hatalom szemében, lényegében a szociológia 

eszközeivel bírálta az MSZMP politikáját.2 A pártvezetőség nem tűrhette 

Hegedüsnek és holdudvarának kritikáit, de a szociológia eszközeiről sem 

1 Vass 1989. 193.
2 Szántó 2008. 13–14. és 83.



pál zoltán222

akart lemondani, ezért áldását adta egy olyan pártintézmény felállításá-

ra, mely közvetlenül a Központi Bizottság ellenőrzése alatt működhet, és 

tanácsaival képes segíteni a párt munkáját. Így jött létre, Hegedüs András 

kifejezését használva, „szociológiai ellenintézményként” a Társadalom-

tudományi Intézet.3

 A megalakulásban kiemelkedő szerep jutott Lakos Sándornak. 

A politikus a munkásmozgalom régi harcosa volt, az 1930-as évek végén 

lépett be az illegális Kommunista Pártba. A világháború után a Gazdasá-

gi Főtanács, majd a Magyar Állami Szénbányák Központjában dolgozott. 

1948-tól 1956-ig a Pártfőiskola és a Műszaki Egyetem tanszékvezető egye-

temi tanára, illetve dékánja volt, 1956–1957-ben az MSZMP budapesti 

szervezetének Ideiglenes Intéző Bizottságában csoportvezető, majd a 

Budapesti PB osztályvezetője, 1957–1966-ban a KB osztályvezető-helyet-

tese, közben 1958 és 1962 között a Béke és Szocializmus című nemzetközi 

elméleti folyóirat szerkesztője volt Prágában, 1963 és 1965 között pedig a 

Népszabadság szerkesztőségében dolgozott. Csehszlovákiai tartózkodása 

alatt Lakos jó rálátást kaphatott a szocialista táboron belüli intézmé-

nyek, kutatóhelyek helyzetére, s úgy vélte, a hidegháború elkövetkező 

szakaszában az ideológiai küzdelmek csak fokozódni fognak, amihez 

megfelelő kutatói bázissal rendelkező elméleti intézmények alapítására 

lesz szükség.4 Hazatérése után Lakos igyekezett mindent megtenni, hogy 

Magyarországon is felállhasson egy ilyen új típusú szervezet, s ehhez 

idővel sikerült megfelelő támogatót is találnia Szirmai István személyé-

ben, aki 1962 és 1969 között a KB Agitációs és Propaganda Bizottságát 

irányította. 1965-ben előbb szóban, majd írásban is kifejtette neki Lakos 

az ideológiai munka megjavításával kapcsolatos elképzeléseit. Úgy vélte, 

az emberek között terjed a bizonytalanság, hiszen egyre élénkülnek a 

vasfüggönyön túlra irányuló utazások, a magyar állampolgárok szaba-

dabban hozzájuthatnak nyugati propagandaanyagokhoz, sajtóhoz, s ez 

zavart okoz a fejekben. Ráadásul a „nemzetközi munkásmozgalom” belső 

ellentétei, az albán és a kínai állampárttal való szakítás, vagy Moszkva 

és Bukarest viszonya is sok megválaszolatlan kérdést szülnek. Lakos 

úgy gondolta, az elméleti munka gyengesége következtében a magyar 

pártvezetőség eddig nem tudott erre az új kihívásra megfelelő választ 

adni, olyan problémák keletkeztek ezáltal az ideológiai életben, amelyek 

3 Szántó 2008. 17. és Csizmadia 1995. 34.
4 Kalmár 2014. 314., KK 1981. 401. és Koltai–Rácz 2008. 786.
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hosszútávon képesek igen negatívan befolyásolni az MSZMP politikáját. 

Ezért javasolta egy olyan marxista intézet létrehozását, amely viszonylag 

kis létszámmal, külső munkatársak bevonásával dolgozhatna az ideoló-

giai munka megjavításáért. Nem mellékesen az új intézmény segíthetné 

a divergáló szociológia pártállami integrálását is. Az intézet közvetlenül 

a KB alá tartozna, tehát a „megrendeléseit” is onnan kapná. Tematikája 

a párt ideológiai életében mindenkor legfontosabb kérdéseket ölelné fel, 

és ezeket viszonylag rövid idő (fél év, vagy egy év) alatt dolgozná ki. Az 

intézet 10–20 fős létszámmal jöhetne létre, és 3–4 fő témakört kutatna. 

Lakos eleinte főleg azokra a szakemberekre kívánt támaszkodni, akik 

részt vettek az új gazdaságirányítási rendszert érintő szűk körű vitákban 

a Népszabadság szerkesztőségében. Lelkesedésében Lakos azt is megkoc-

káztatta, hogy már az első évben is jól használható anyagok születnének 

és ezek sokkal gyakorlatiasabbak lennének, mint a tudományos intézetek 

többségében készülő munkák. „Sajátos átmenet lenne ez az intézet a tu-

dományos és napi elméleti munka között, és éppen ebben volna az ereje. Az 

itt készülő anyagokat sokféleképpen lehetne hasznosítani.” – írta Lakos.5

A pártvezetés viszonylag gyorsan döntött az ügyben, bizonyára 

Szirmai Istvánnak is köszönhetően. Az 1966. februári Agitációs és Pro-

paganda bizottsági határozat kimondta, hogy az MSZMP a szociológiát 

a jövőben „információszerző” szerepre szánja, az elméleti következteté-

seket pedig a pártműhelyek fogják levonni.6 Ezzel a Hegedüs Andráshoz 

köthető, laza intézményes feltételek mellett működő szociológuscsoport 

súlyos vereséget szenvedett, az állampárt pedig csakhamar létrehozta 

saját társadalomkutató műhelyét. A Politikai Bizottság 1966. március 

15-én hozott határozatában támogatta Lakos javaslatát az új elméleti 

intézmény megalapításáról, és hozzájárult az akkor még „Társadalom-

tudományi Kutató Intézet” nevű intézmény felállításához. A határozat 

szövege szerint az intézet „a párt napi gyakorlatában különösen fontos 

kérdések elvi feldolgozásával, az ezzel kapcsolatos hazai és külföldi iro-

dalom dokumentálásával, valamint esetenként a párt és egyetemi oktatás 

számára programok kidolgozásával foglalkozik. A témákat évenként a 

Politikai Bizottság hagyja jóvá.” Az új intézmény közvetlen irányítását és 

felügyeletét a KB Agitációs és Propaganda Bizottsága látta el. Az intézet 

5 MNL OL M-KS-288. f. 41/54. ő. e. Lakos Sándor levele Szirmai Istvánnak (1965. 

december 7.) 20–21. és 24–25., valamint Kalmár 2014. 315. és 667.
6 Kalmár 2014. 315.
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kezdeti létszáma 12 tudományos munkatársból, 4 dokumentátorból és 2 

adminisztrátorból állt. Az intézet átmeneti elhelyezésére szóba került a 

KB székház hetedik emelete, de erősebb érvek szóltak a Politikai Főiskola 

mellett, hiszen ott „a működéshez szükséges eszközök (könyvtár, termek, 

gazdasági apparátus, stb.) jelentős része már rendelkezésre áll,” így a TTI a 

Főiskola Ajtósi Dürer sori épületében kapott helyet.  (1968-ban költözött 

csak végleges helyére, a Benczúr utca 33. alá, ahol ma az MTA Nyelvtudo-

mányi Intézete található). A működéshez szükséges anyagi feltételeket a 

KB évi költségvetésében biztosították, kb. évente másfél-kétmillió forint 

szükséglettel számoltak.7 Az új intézmény igazgatója természetesen az 

ötletgazda Lakos Sándor lett.

Szervezeti felépítés

Az új központi pártszerv megszületése utáni néhány hónapban véglege-

sítették a TTI szervezeti felépítését. Az 1967. év elején 1 igazgató, 1 igaz-

gatóhelyettes, 1 tudományos titkár, 16 tudományos és 6 dokumentációs 

munkatárs, valamint 9 adminisztrátor alkotta a Társadalomtudományi 

Intézet gárdáját. A dolgozók besorolása a KB apparátusában érvényes 

nómenklatúra szerint történt, bár lehetőséget adtak egyéni besorolásra 

is. A kezdeti időben némi ellenőrző szerepet is szántak az intézetnek, 

ugyanis lehetővé tették számára, hogy a többi társadalomtudományi ku-

tatást folytató intézet fontosabb témáit véleményezhesse, és azokat a PB 

elé terjeszthesse.8 Mivel az intézet csakhamar igen sokrétű és változatos 

kutatásokba fogott, indokolttá vált a létszámemelés, amit a Titkárság 

1968. május 20-án jóváhagyott: innentől kezdve már két igazgatóhelyet-

tes segítette Lakos Sándor munkáját, de 5 tudományos, 3 dokumentációs 

és 4 adminisztratív státusszal is többet kapott a kutatóhely.9 (1980 és 1982 

7 MNL OL M-KS 288. f. 5/390. ő. e. (1966. március 22.). Javaslat a Politikai Bizottság 

részére Társadalomtudományi Kutatóintézet felállítására, 215–217., továbbá MNL 

OL M-KS-904. f. 1/14. ő. e. 2–3., 142. és 216. Gazdasági vonatkozásban 1969. július 

elsején vált el a TTI a Politikai Főiskolától, és működött tovább önálló elszámolási 

egységként, ld. MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. Matusek Tivadarné levele Szántó 

Jenőnek (1969. június 20.) 70.
8 MNL OL M-KS 288. f. 7/274. ő. e. (1967. január 30.) Jegyzőkönyv a Titkárság 1967. 

január 30-án megtartott üléséről 3.
9 MNL OL M-KS 288. f. 7/302. ő. e. (1968. május 20.) Jegyzőkönyv a Titkárság 1968. 

május 20-án megtartott üléséről 7.
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között az egyik igazgatóhelyettest tudományos igazgatónak hívták, de 

1982-ben már bizonyíthatóan nem használták ezt a titulust, feltételezem, 

hogy ezt csak ideiglenes tisztségként hozták létre az igazgatói székből 

1980-ban távozó Lakos Sándor számára.)10

Az intézet élén az Igazgatóság állt, mely a (fő)igazgatóból és az igaz-

gatóhelyettesekből tevődött össze. Az Igazgatóság a szükségleteknek 

megfelelően, de havonta legalább egyszer ülést tartott, melyen részt vett 

az igazgató és helyettesei, a pártszervezet titkára, az intézeti titkár és a 

tárgyalásra kerülő anyag előterjesztői.11

Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete szervezetének sajátos-

sága volt, hogy csak egy része volt állandó (igazgatóság, információ- és 

dokumentáció, ügykezelési és gazdálkodási részlegek), míg kutatócso-

portjai az aktuális, a párt Politikai Bizottsága által megszabott kutatási 

projektekhez igazodtak, létszámuk és személyi összetételük rugalmasan 

változhatott, és ez lehetővé tette nagyszámú külső (más intézményektől 

kikért) kutatók alkalmazását is. A tudományos tevékenység támoga-

tására három funkcionális részleget hoztak létre: a Szerkesztőséget (az 

intézet saját könyveinek és folyóiratának, az 1972-ben útjára indított 

Társadalomtudományi Közleményeknek a kiadására), az Információs 

és Dokumentációs Osztályt (ez magában foglalta az egyre bővülő állo-

mányú könyvtárt is), tovább az Ügykezelő és Gazdasági Csoportot.12 Ez 

utóbbit – még Ügyviteli Csoport néven – 1969 februárjában állították fel 

5 fővel, hogy szervezettebbé és centralizáltabbá tehesse az adminisztratív, 

szervező és gazdasági jellegű ügyek vitelét. Munkaügyi kérdésekkel, a 

dolgozók problémáival, szerződéskötésekkel, az értekezletek technikai 

előkészítésével foglalkozott, de az itteni munkatársak tartották a kapcso-

latot a könyvkiadókkal (pl. a Kossuth-tal), ha az intézet kiadványainak 

terjesztése került szóba. Nem elhanyagolható feladatuk volt még a zárt 

terjesztésű művek megrendelése és intézeten belüli elosztása is.13

10 MNL OL M-KS 288. f. 904. f. 1/58. ő. e. Halay Tibor levele Varjas Péternek (1982. 

augusztus 26.), vö. MNL OL M-KS 288. f. 5/838. ő. e. (1981. október 13.), Jegyzőkönyv 

a Politikai Bizottság 1981. október 13-án tartott üléséről 15.
11 MNL OL M-KS 288. f. 904. f. 1/58. ő. e. A Társadalomtudományi Intézet szervezeti 

felépítése és munka rendje (Javaslat, 1981. július 2.)
12 Uo. Javaslat a Titkárságnak az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének 

feladatkörére, munkamódszerére és szervezeti felépítésére (1981. június 1.)
13 MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. Javaslat az Ügyviteli Csoport létrehozására (1969. 

február 7.) 64–67.
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Az Intézet fő témáit egy-egy csoport tanulmányozta. A csoportveze-

tők beosztása megfelelt az akadémiai kutatóintézetek osztályvezető stá-

tuszának, a csoport pedig az osztálynak. Értelemszerűen a csoportvezető 

szervezte a csoportot, ő javasolt belső és külső munkatársakat felvételre, 

ő vezette a vitákat stb. A csoportokon belül lehettek „vezető kutatók” (ez 

az akadémiai tudományos főmunkatársnak felelt meg), illetve tudomá-

nyos kutatók (ez az akadémiai tudományos munkatársnak felelt meg). A 

csoporthoz tartozhattak még tudományos segédmunkatársak, valamint 

tudományos segédszemélyzet. Az egyes témacsoportokon belül téma-ta-

nácsokat is lehetett működtetni. A Társadalomtudományi Intézet legfőbb 

véleményező egysége a Csoportvezetői Tanács volt, melyben az igazgató, 

helyettesei, a tudományos titkár, a csoportvezetők, a Dokumentációs 

Osztály irányítója és a párttitkár vettek részt a meghívottak mellett. Ez 

a szerv döntött a TTI munkaterveiről, megtárgyalta az éves beszámolót, 

a kutatócsoportok jelentéseit, egyes operatív feladatokat irányított (ad-

minisztratív ügyek, fontosabb gazdasági kérdések stb.). Lehetőség volt 

téma-tanácsokat is felállítani, amiben egy-egy témát kutató szakértők ér-

tekezhettek, itt tárgyalhatták meg a részletes kutatási téziseket, résztanul-

mányokat, kutatási beszámolókat. A csoportok az intézet történetében 

végig meglehetős önállóssággal szervezték saját kutatásaikat.14

Az első időszakban, az 1960-as évek második felében négy önálló 

kutatócsoport működött: a munkásosztály helyzetét vizsgáló, a hazafi -

ság-nacionalizmus problémáit elemző, a tanácsok gazdasági és politikai 

helyzetével továbbá az új gazdasági mechanizmus társadalmi hatásaival 

foglalkozó csoportok (ez utóbbit „Szociológiai csoportnak” is hívták). 

Emellett számos, külön részleghez nem sorolt kutatók is dolgoztak (vizs-

gálták a lakáspolitikát, a politikai funkcionáriusok és a vidéki értelmiség 

helyzetét stb.).15 A Hazafi ság-Nacionalizmus Csoport hamarosan felvette 

a Nemzetközi Csoport nevet, mely az európai szocialista országok (el-

sősorban Lengyelország, Jugoszlávia, az NDK és Románia) integrációja 

mellett elsősorban a Mao Ce-tung vezette Kínával, és a Fidel Castro irá-

nyította Kubával és Latin-Amerika államaival foglalkozott. Az MSZMP 

KB 1970. februári határozatának megfelelően 1971-ben ifj úságkutató 

részleget állítottak fel az intézetben, és létrehoztak egy kis létszámú 

14 MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. A Társadalomtudományi Intézet szervezeti 

felépítése és működésének néhány alapelve (1969. november), 223–230.
15 Uo. 226.
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team-et az antikommunizmus, a burzsoá ideológia tanulmányozására, 

mely a nyugati államok fellazító tevékenységét elemezte.16

Az 1980-as évek elejére a különböző kutatócsoportokat már témacso-

portok fogták össze. Összesen 6 témacsoport működött ekkor a Benczúr 

utcai létesítményben, valamint egy ún. programiroda. A főigazgató 

közvetlen irányítása alá tartozott a „Gazdaság és társadalom”, valamint a 

„Szocializmus fejlődési tendenciái” nevű csoport. A tudományos igazga-

tó (tkp. az egyik igazgatóhelyettes) felügyelte a „Politikai rendszer és szo-

cialista demokrácia,” valamint a „Szociáldemokrácia elméleti kérdései” 

nevezetű egységet, a másik igazgatóhelyettes pedig a „Társadalmi struk-

túra,” az „Ifj úság és társadalom témacsoportokat,” továbbá a „Rétegződés 

– Programirodát.”17 1986-ban már 7 csoport létezett, némelyikük neve 

megváltozott, vagy módosított profi lt kapott, de alapvetően a korábbi 

évek kutatási tendenciáihoz igazodtak:

- „Politikai rendszer” csoport: A párt állami és gazdaságirányító, továbbá 

az érdekképviseletek szerepét, és a helyi társadalmat vizsgálta.

- „Gazdaság és műszaki fejlődés” csoport: A társadalmi célok, értékek és 

a gazdasági hatékonyság, a műszaki fejlődés követelményeinek kérdése-

ivel foglalkozott. Vizsgálta többek között a termelési viszonyok hatását a 

fejlődésre, valamint a gazdasági döntési mechanizmusok összefüggéseit.

- „Társadalmi tagozódás” csoport: Az egyenlőtlenségek újratermelődését 

elemezte a szocialista társadalomban.

- „Társadalmi tudat” csoport: Ebben az egységben jelentékeny elméleti 

munka folyt az egyén szocializmusbeli problémáiról, az emberi tényező 

szerepéről a kommunista diktatúra korai szakaszában. Az individuum és 

a marxista-leninista ideológia mindennapi kapcsolatát kutatta.

- A „Szocializmus” csoport munkatársai a szocializmuskép és a szoci-

alista termelési mód alapviszonyaival, a modernizáció, legitimitás, gaz-

dasági mechanizmus, redisztribúció, politikai racionalitás kérdéseivel 

foglalkoztak.

16 MNL OL M-KS 288. f. 41/153. ő. e. (1971. február 16.) Javaslat az Agit. Prop. Bizottság 

részére a Társadalomtudományi Intézet perspektivikus és 1971. évi feladataira (1971. 

február 11.) 13–16.
17 MNL OL M-KS 288. f. 904. f. 1/58. ő. e. A Társadalomtudományi Intézet működési 

szabályzata. 1. sz. melléklet: Az Intézet szervezeti egységei és felügyeleti megosztása 

(1981. szeptember 9.)
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- Az „Ifj úság” csoport a fi atalság szocializációját és magatartását igyeke-

zett minél alaposabban megismerni.

- A „Szociáldemokrácia” csoport pedig az európai tőkés országok szociál-

demokrata/szocialista pártjainak történetével, ideológiájával, kormány-

zati gyakorlatával és politikai stratégiájával foglalkozott, igyekezett mi-

nél részletesebb képet adni kommunisták és szociáldemokraták várható 

viszonyáról az 1980-as évek második felében.18

A tudományos tevékenység hatékony művelése szempontjából kulcs-

szerep jutott az Információs Osztálynak. Az ide tartozó tudományos 

dokumentátorok feladata volt a kijelölt kutatási projektekhez szükséges 

idegen nyelvű folyóiratok és könyvek szemlézése, tárgyszavazása, adott 

esetben fordítása, a fordítások szakmai ellenőrzése. Megkaphatták fel-

adatnak a tematikus bibliográfi ák és összehasonlító elemzések készítését, 

de esetenként ők kísérték az intézetbe látogató külföldi vendégeket is. A 

legfontosabb azonban az volt, hogy szaktudásukkal képesek voltak je-

lentősen befolyásolni az új feladatként felvetődő tudományos és politikai 

témákat. Dokumentátor az lehetett, aki magas szintű, aktív nyelvtudása 

mellett valamelyik felsőoktatási intézmény társadalomtudományi karán 

szerzett diplomát. Az intézet vezetősége támogatta a dokumentátorok 

külföldi utazásait, hogy szinten tarthassák nyelvismeretüket, s hogy 

megismerkedhessenek a szakterminológiákkal. Az 1980-as években 

pedig néhányuk számítástechnikai képzését is ösztönözték: „A jövő útja 

ugyanis (bár kacskaringózva!) minket is elvezet a legfejlettebb, automa-

tizált információs rendszerhez, a bekapcsolódás lehetőségéhez.” – írták.19 

Eredetileg nyelvcsoportok szerint szerveződtek a dokumentátorok, ám 

ez „nem biztosította, hogy a feltárást az adott szakmában széleskörű 

ismeretekkel, tehát megfelelő ítélőképességgel rendelkező” munkatársak 

végezzék, ezért 1968. szeptemberben áttértek a tudományágak szerinti 

beosztásra.20 Az Információs Osztályon általában sok kezdő kutató, egy-

kori tanár, külföldön járt személy dolgozott. Bölcsészek, nyelvszakosok, 

18 Vass 1989. 199.
19 MNL OL M-KS 904. f. 1/58. ő. e.  A Társadalomtudományi Intézet szervezeti felépítése 

és munka rendje (Javaslat, 1981. július 2.); Az Információs Osztály munkájáról és 

fejlesztésének néhány kérdéséről (Tájékoztató és vitaanyag csoportvezetői értekezletre, 

1983. március 9.)
20 MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 

Információs és Dokumentációs Osztály. Feljegyzés (1968. szeptember 19.) 52.
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és közgazdász végzettségűeket is alkalmaztak ennél a részlegnél. Jelentős 

volt a női munkatársak száma,21 nem volt ritka, hogy férjük oldalán vilá-

got látott, egy-egy idegen nyelvet jól beszélő diplomatafeleség kapott állást 

az osztályon. Az egy-két idegen nyelv ismeretével bíró dokumentátorok 

főleg külföldi folyóiratokat, vagy könyveket kivonatoltak azoknak a kuta-

tóknak, akik nem rendelkeztek ehhez megfelelő nyelvtudással, ám idővel 

ők maguk is kutatókká válhattak, hiszen munkájuk során megismerhet-

ték egy-egy téma nemzetközi szakirodalmát, forrásait, terminológiáját. 

Dömény Zsuzsa szerint ez egyfajta „kutató bölcsőde” volt, itt derült ki, 

hogy kinek van tudósi vénája.22 Az Információs Osztályt az osztályvezető 

irányította. A könyvtárvezető az osztályvezető közvetlen irányításával, 

de a könyvtáron belül önállóan szervezte a munkát. A dokumentációs 

csoportnak korábban volt szerződéses vezetője, de 1979-től közvetlenül 

az osztályvezető irányította a csoport munkáját.23

Az MSZMP KB TTI munkatársai

Igazgatók

Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének igazgatóját (az 1980-

as években főigazgatóját) a Politikai Bizottság nevezte ki. Az igazgató, 

mint egyszemélyi felelős vezető képviselte a TTI-t, felelt a kiadványokért, 

közvetlenül hozzátartozott a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenn-

tartása. Mivel az intézet pártintézmény volt, ezért a hierarchiában tu-

lajdonképpen úgy kezelték, mint a KB egyik osztályát, igazgatóját pedig 

mint a központi pártapparátus egyik osztályának a vezetőjét.24 Története 

21 1982 októberében pl. a 11 tudományos dokumentátor között csak egy férfi  volt. MNL 

OL M-KS 904. f. 1/58. ő. e. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. Javaslat a 

Titkárság 1982. október 4-i határozata szerinti személyi besorolásra (1982. november 

3.).
22 A szerző interjúja Dömény Zsuzsával, 2013. október 21. (A szerző tulajdonában)
23 MNL OL M-KS 288. f. 904. f. 1/58. ő. e. Az Információs Osztály munkájáról és 

fejlesztésének néhány kérdéséről (Tájékoztató és vitaanyag csoportvezetői értekezletre, 

1983. március 9.)
24 MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. Javaslat a Társadalomtudományi Kutató Intézet 

felállításáról (1966) 2.; A Társadalomtudományi Intézet szervezeti felépítése és 

működésének néhány alapelve (1969. november) 227–228. és 234.
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során a Társadalomtudományi Intézet élén 3 igazgató váltotta egymást: 

Lakos Sándor, Huszár István és Aczél György.

Lakos Sándor, az intézetalapító regnált a leghosszabb ideig (1966–

1980). Lakos az intézet kialakításakor nagyon tudatosan törekedett 

arra, hogy leképezze az MSZMP-n belüli csoportokat. Tisztában volt 

vele, hogy a kommunista állampárt nem egy monolit egység, különböző 

erőviszonyok szerint tagolódik klikkekre, felelős vezetőként ezért ügyelt 

arra, hogy minden irányzat képviselve legyen az intézetben. Így egyaránt 

státuszba kerülhettek a reformszocialisták, az eurokommunizmus hívei, 

a technokraták vagy a „keményvonalas” konzervatívok. Az intézeten be-

lül rendkívül szabad légkör uralkodott, gyakorlatilag mindenről lehetett 

szabadon vitázni, de az igazgató szinte mániákusan fi gyelt arra, hogy 

engedély nélkül senki se publikálhasson semmit.25 A jó párt- és állami 

kapcsolatokkal bíró Lakos sikeres és stabil hátterű intézményt alakított 

ki, melyben szabad alkotói légkör uralkodhatott. Természetesen Lakos 

pontosan ismerte intézetvezetőként azokat a határokat, amiket nem lép-

hetett át, ezért is maradhatott ilyen sokáig vezető beosztásban. Bár nem 

rendelkezett szakszerű társadalomtudományi tudással, hiszen sosem vett 

részt ilyen képzésben, ő maga sem volt tudós ember, ám az átlag párt-

kádernél olvasottabb, intelligensebb volt.26 (Olyan visszaemlékezéssel 

is találkoztam, amely szerint Lakos „félelmetesen okos, gyors felfogású” 

ember volt).27 1980 és 1982 között a TTI tudományos igazgatójaként, 

kvázi igazgatóhelyettesként segítette az utána következő igazgató, Huszár 

István munkáját. Hivatalosan egy igazgatóhelyettese volt a kutatóhelynek 

1980-tól, a másik igazgatóhelyettesi tisztséget csak 1985. júliusban állítot-

ták vissza.28 Lakos alatt fektették le a későbbi nagy tudományos projektek 

alapjait, s az ő regnálása alatt teremtődtek meg a lehetőségei annak, hogy 

az intézeti kutatók ösztöndíjasként utazhassanak, akár Nyugatra is (La-

tin-Amerika, USA, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc, Franciaország és 

az NSZK szerepelt a leggyakrabban a célországok között).29

Huszár István (1927–2010) igazgatósága (1980–1985) már más idő-

szakot jelentett az intézmény életében. Huszár, aki 1969 és 1975 között 

25 Kerekes György személyes közlése (A szerző tulajdonában)
26 A szerző interjúja Szelényi Ivánnal, 2015. június 23. (A szerző tulajdonában)
27 A szerző interjúja Dömény Zsuzsával, 2013. október 21. (A szerző tulajdonában)
28 MNL OL M-KS 288. f. 5/944. ő. e. (1985. július 16.). Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 

1985. július 16-án megtartott üléséről 3.
29 Erős 1994. 104.; Gombár 2013. 74., 86. és 93.; Mikecz 1974. 126.
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a KSH, 1975-től 1980-ig pedig az Országos Tervhivatal és az Állami 

Tervbizottság elnöke volt, fél évtizedig a párt Politikai Bizottságában 

is helyet kapott, de 1980. márciusban kibukott onnan,30 s a felajánlott 

három munkahelyi lehetőség közül ő a Társadalomtudományi Intézet 

főigazgatói posztját választotta. A gazdasági reformok iránt elkötelezett 

politikus Lakosnál nyugodtabb, a manipulációs technikákat kevésbé 

használó vezető volt, személye is hozzájárult ahhoz, hogy az 1980-as évek 

első felében kiegyensúlyozott alkotói légkör uralkodhasson a Benczúr 

utcában.31 Ez volt az a periódus, amikor a TTI alkotógárdájának jelentős 

része elkezdett távolodni a hivatalos marxizmustól, és a frankfurti iskola 

szociológusai/fi lozófusai felé tájékozódott.32 Az intézeten belüli szabad 

légkör megmaradt, sőt meg is erősödött, arra természetesen Huszár is 

ügyelt, hogy csak az ő engedélyével kerülhessen ki bármi a kutatók keze 

alól. Huszár igazgatósága alatt a korábbi években megalapozott sokoldalú 

társadalomtudományi kutatások tovább folytatódtak. Tudománytörténe-

tileg is jelentősek voltak azok a projektek, amiket a magyar társadalom 

rétegződésének, egyenlőtlenségeinek feltárására szerveztek: Kolosi Tamás 

a nyolcvanas évek elején állítja fel a „státuscsoportok” elemzésén alapuló 

elméletét. Emellett éveken át vizsgálta az intézet a fi atalok társadalmi-

politikai beilleszkedését, az ifj úságpolitika intézményrendszerét. A TTI-s 

munkatársaknak sikerült kiépíteniük az ifj úságkutatás bázisát, amely 

segítette a KB 1984. évi ifj úságpolitikai állásfoglalásának előkészítését is.  

Erősödtek a politológiai (akkori szóhasználattal „politikai szociológiai”) 

kutatások is.33 

Aczél György, a Kádár-korszak híres/hírhedt kultúrpolitikusa volt a 

Társadalomtudományi Intézet utolsó vezetője (1985–1989). Elsőre úgy 

tűnhet, hogy az 1985. márciusi pártkongresszus után a legtöbb vezetői 

pozícióját elvesztő Aczél számára a Benczúr utca már csak amolyan 

parkolópálya lehetett nyugalomba vonulása előtt, de Révész Sándor meg-

győzően mutatta ki Aczél-monográfi ájában, hogy ennél jóval többről volt 

szó. Aczél ugyanis élete vége felé is képes volt ügyesen alkalmazkodni új 

környezetéhez, s a korábbi igazgatókhoz hasonlóan ő is megpróbált sze-

mélyes bázist, politikai háttérintézményt teremteni magának. Az volt a 

30 MTI 2009. 484. és SPBT 1989. 283.
31 A szerző interjúja Kerekes Györggyel, 2013. szeptember 12. és Dömény Zsuzsával, 

2013. október 21. (Mindkettő a szerző tulajdonában).
32 A szerző interjúja Szelényi Ivánnal, 2015. június 23. (A szerző tulajdonában)
33 Kolosi 1984. és Vass 1989. 194–195.
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célja, hogy a TTI-t a reformgondolkodás kiemelt központjává, az MSZMP 

reformműhelyévé tegye, melynek ő akart lenni a stratégiai menedzsere, 

s ezáltal ismét szorosabbra kívánta fonni a pártközpontot az intézettel 

összekötő szálakat.34 Ezért Aczél javaslatára 1985. júliusban felállítottak 

a Benczúr utcában egy Tudományos Tanácsot, amelynek többek között 

tagja volt Berend T. Iván, Gidai Erzsébet, Pataki Ferenc és Vámos Tibor. 

Ez nemcsak az intézet kutatásait segítette, hanem igyekezett a TTI tevé-

kenységét összehangolni a Politikai Főiskola oktató tevékenységével (a két 

pártintézmény között végig igen szoros volt a kapcsolat). A rendszerváltás 

előszelében zajló kutatások talán legreprezentatívabb kötete az 1988-ban 

kiadott, Kéri László szerkesztette Változatok az adaptációra című mun-

ka, mely kimutatta a késő szocialista rendszer működésképtelenségét, és 

hitet tett a jelentősebb reformok mellett.35 Természetesen más kutatások 

is zajlottak ekkor, jelentősen meglódult a nyugati szociáldemokrácia 

vizsgálata, emiatt Willy Brandt egykori NSZK-s kancellár, az SPD és a 

Szocialista Internacionálé elnöke 1985. június 27-én magát az intézetet is 

felkereste, ahol előadást tartott pártja készülő új programjáról.36 Ebben 

az időszakban folyt az 1985-ös választások tapasztalatainak elemzése, és 

megkezdődött a helyenként tapasztalható vallási élénkülés okainak feltá-

rása, a magyarországi egyházi élet szociológiai szempontú elemzése is.37

Az igazgatóhelyettesek és a tudományos titkár

Az igazgatóhelyettes intézményen belüli jogköre gyakorlatilag meg-

egyezett a KB osztályvezetőhelyetteseinek jogosultságával. Az I. számú 

igazgatóhelyettes az igazgató távollétében rendelkezett mindazokkal a 

hatáskörökkel, amivel főnöke is, a II. számú helyettes az igazgatót csak 

egyes területeken és esetekben pótolhatta, bár hivatalosan nem mindig 

tettek különbséget a helyettesek között.38 Az igazgatóhelyettesek közül 

Halay Tibor volt az „első számú”: 1970. szeptemberben nevezték ki az 

intézet második emberének, két évtizeden át töltötte be hivatalát az 

34 Révész 1997. 356.
35 Révész 1997. 356., valamint MNL OL M-KS 288. f. 5/943. ő. e. (1985. július 2.). 

Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1985. július 2-án megtartott üléséről 4.
36 Népszabadság 1985. 3.
37 Vass 1989. 194. és 198.
38 MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. Társadalomtudományi Intézet szervezeti felépítése 

és működésének néhány alapelve (1969. november), 227–228. és 234.
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egyébként a Szovjetuniót és a pártközpontot is megjárt szakember.39 A 

toleráns Halay képviselte a folytonosságot az intézmény életében, a nem 

kimondottan baloldali gondolkodású munkatársak is becsülték a TTI 

szürke eminenciását, akinek szinte mindenre rálátása volt.40 Az 1970-es 

évek másik igazgatóhelyettese, Nagy László sokkal kevésbé volt „szürke 

eminenciás”, inkább csak egyszerűen szürke fi gura volt. Keményvonalas, 

a párt politikáját általában mereven értelmező káderként nem is alkotott 

jelentősebb tudományos munkát. Valószínűleg Lakos Sándor igazgató el-

lenőrzésére helyezték a Benczúr utcába.41 1980 és 1985 között átmenetileg 

nem létezett a II. számú igazgatóhelyettesi státusz, ezt csak 1985 nyarán 

állították vissza, s immár valódi tudós embert neveztek ki Halay mellé: 

Szentes Tamás közgazdászt, a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetem tanárát.42

Halay Tibor igazgatóhelyettes mellett az intézeti titkár, Guba László 

képviselte még a folytonosságot az intézet történetében. A közgazdász 

végzettségű Guba eredetileg kutatóként került a TTI-be még 1967-ben,43 

a tanácsokkal foglalkozó csoportban a függetlenített funkcionáriusok 

helyzetéről és szerepéről készített elemzést 1970-ben, majd az Állam és 

demokrácia témacsoport tagjaként az „üzemi demokrácia” kérdésével 

foglalkozott.44 1974-ben már tudományos osztályvezető besorolásban 

dolgozott,45 de igazából nem annyira szociológusként, mint inkább 

39 MNL OL M-KS 288. f. 7/191. ő. e. (1964. február 19.) Jegyzőkönyv a Titkárság 1964. 

február 19-én megtartott üléséről, 4.; MNL OL M-KS 288. f. 7/208. ő. e. (1964. május 

28.) Jegyzőkönyv a Titkárság 1964. május 28-án tartott üléséről, 2.; MNL OL M-KS 

288. f. 5/526. ő. e. (1970. szeptember 22.) Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1970. 

szeptember 22-én megtartott üléséről
40 A szerző interjúja Dömény Zsuzsával, 2013. október 21. és Kovách Imrével, 2015. 

április 21. (Mindkettő a szerző tulajdonában).
41 A szerző interjúja Dömény Zsuzsával, 2013. október 21. (A szerző tulajdonában)
42 MNL OL M-KS 288. f. 5/944. ő. e. (1985. július 16.). Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 

1985. július 16-án megtartott üléséről 3.
43 A szerző interjúja Kovách Imrével, 2015. április 21. (A szerző tulajdonában)
44 MNL OL M-KS 904- f- 1/14. ő. e. A Társadalomtudományi Intézet témacsoportjainak 

1970/71/72. évi kiadványterve a beérkezett „Megbízás”-ok alapján (állandó 

munkatársak, 1970. május) 328. és Állam és demokrácia témacsoport. Rendezvény 

naptár 1971. szept. 30 – 1972. március 31-ig (1971. szeptember 27.) 335.
45 Uo. Javaslat tudományos és ügyintézői besorolások az MSZMP KB 

Társadalomtudományi Intézetében (1974. február) 177.
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szervezőként, háttéremberként találta meg alkatának megfelelő hivatá-

sát.46 1975–1976 körül lett intézeti titkár, hatáskörét fokozatosan alakítot-

ta ki, jogkörét csendben bővítette. Visszaemlékezések szerint tisztességes, 

jól dolgozó munkatárs volt, az intézet egyik központi fi gurája, aki sokszor 

tehermentesítette az igazgatókat.47 Intézeti titkárként Gubának sokrétű 

feladatai voltak: szervezte az intézet belső munkarendjét, foglalkozott 

a személyi ügyek adminisztrációjával, előkészítette az ösztöndíjakkal, 

nyelvtanulással kapcsolatos javaslatokat, szétosztotta a gépelési megbí-

zásokat, biztosította a rendezvényekről/konferenciákról szóló sajtóközle-

mények megjelenését stb.48

Tudományos munkatársak, kutatók

A Társadalomtudományi Intézet már megalakulásától kezdve fontos sze-

repet vállalt az 1960-as években még nem létező szociológus utánpótlás-

képzésben. 1968 őszétől 1969 nyaráig – mai szóval élve – posztgraduális 

tanfolyamot hirdettek fi atal társadalomtudósok számára Huszár Tibor 

vezetésével, aki Aczél Györgytől kapott megbízást a hazai szociológiai 

oktatás megalapozására.49 Az akkori szociológia máig elismert tagjai 

(Ferge Zsuzsa, Kulcsár Kálmán, Huszár Tibor, Szelényi Iván stb.) tanítot-

ták az intézet későbbi derékhadát (Gombár Csabát, Görgényi Ferencet, 

Guba Lászlót, Kolosi Tamást, Papp Zsoltot, Szegő Andreát és másokat). 

A kurzus 1969 nyarán vidéki szociológiai vizsgálattal zárult, a felmérés 

eredményeit 1971-től hét–kötetes sorozatban publikálták „A vidéki értel-

miség helyzete” címmel.50

A tudományos besorolású munkatársak közé sorolták a tudományos 

tanácsadókat, főmunkatársakat és munkatársakat. A kutatócsoportok 

élén a csoportvezetők álltak, egy-egy kutatási témáért a főmunkatársak 

46 Egyszer ő mondta, hogy nem érez magában elég kitartást az elmélyült tudományos 

munkához, ezért kollégáival ellentétben inkább az adminisztratív teendők felé fordult. 

Dömény Zsuzsa és Kerekes György közlése (Mindkettő a szerző tulajdonában).
47 A szerző interjúja Kerekes Györggyel, 2013. szeptember 12. és Dömény Zsuzsával, 

2013. október 21. (Mindkettő a szerző tulajdonában).
48 MNL OL M-KS 288. f. 904. f. 1/58. ő. e. A Társadalomtudományi Intézet működési 

szabályzata (1981. szeptember 9.)
49 Huszár 2010. 164–166.
50 Akszentievics 1974. 43. és Gombár 2013. 73.
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feleltek, ők legalább tízéves kutatási tapasztalattal rendelkező szak-

emberek voltak. Alattuk dolgoztak a tudományos munkatársak, az ő 

hátuk mögött legalább három év kutatói tapasztalat volt. A csoportok 

munkáját segítették a tanácsadók, akik lehettek kutatók vagy gazdasági 

szakemberek, s elláthattak a csoport munkatervéhez nem kapcsolódó, az 

Igazgatóságtól kapott feladatokat. A csoportokon belül irányítás mellett 

tudományos segédmunkatársak is dolgozhattak.51 A kezdeti időszakban, 

1967-ben még csak 16 tudományos munkatársként regisztrált kutató 

dolgozott az intézetben a 9 adminisztrátor és a 6 dokumentátor mellett.52 

Az egyre sokrétűbb feladatok bővülésével természetesen a létszám csak-

hamar növekedni kezdett. 1974-ben már 34 kutatóval bírt az állomány, 

ebből hatan voltak tudományos osztályvezetők (Balogh István, Gazsó 

Ferenc, Guba László, Lövei Emil, Patkós János, Szabó Béla) hatan tudo-

mányos főmunkatársak (Gombár Csaba, Kerekes György, Kovács Ferenc, 

Pogány György, Széll János, Turgonyi Júlia), tizennyolcan pedig tudomá-

nyos munkatársak (Akszentievics György, Anderkó János, Barna János, 

Bayer Zoltán, Bőhm Antal, Csákó Mihály, Hülvely István, Kolosi Tamás, 

Kósa Erzsébet, Krisztov Lazo, Mikecz Tamás, Módra László, Papp Zsolt, 

Pál László, Polonyi Péter, Simó Tibor, Szpirulisz Ildikó, Werner Ottó), 

négyen pedig tudományos segédmunkatársak (Benkő Judit, Gedeon 

Péter, Laki László, Petrina Györgyné).53

Az 1970-es években tovább nőtt a kutatói létszám, az évtized végére 

már meghaladta a 60-at. Említésre érdemes nemzedékváltásra 1981-ben 

került sor, ekkor sok új, fi atal munkatárssal bővült az intézet állománya.54 

A gazdaság egyre jobban mélyülő válsága valamelyest a Társadalomtu-

dományi Intézetre is kihatott: az MSZMP KB Titkárságának 1981. dec-

ember 14-i határozata kimondta, hogy az új besorolási rend kialakítását 

az intézet részben saját megtakarításából kell, hogy kigazdálkodja. Ez a 

gyakorlatban azt jelentette, hogy a 112 fős összintézeti létszámot (ebbe 

51 MNL OL M-KS 904- f- 1/14. ő. e. Javaslat az MSZMP KB Társadalomtudományi 

Intézetben kialakítandó munkaköri beosztásokra, illetve tudományos besorolásokra 

(1973. július 27.) 149–150.
52 MNL OL M-KS 288. f. 7/274. ő. e. (1967. január 30.) Jegyzőkönyv a Titkárság 1967. 

január 30-án megtartott üléséről 3.
53 MNL OL M-KS 904. f. 1/14. ő. e. Javaslat. Tudományos és ügyintézői besorolások az 

MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében (1974. február) 177–178.
54 MNL OL M-KS 904. f. 1/58. ő. e. Az intézet munkája. A középtávú terv. A csoportok 

ötéves kutatási tervei (1982. február 8.)
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természetesen nemcsak a tudományos állomány, hanem a vezetőség, 

az adminisztratív és az egyéb munkatársak is beletartoztak) 107 fősre 

csökkentették le. Innentől kezdve a vezetői állomány (igazgató, igazga-

tóhelyettes, tudományos osztályvezető és tudományos titkár) 10, a tudo-

mányos állomány (tudományos tanácsadó, főmunkatárs és munkatárs, 

gazdasági és könyvtárvezető, szerkesztő, tudományos segédmunkatárs és 

dokumentátor, továbbá könyvtári főelőadó) 62 főből állt. Az ügyintézői 

11, az ügyvitel ellátói állomány 12 személynek adott munkát, ahogyan a 

technikai állomány is.55 A KB Titkársága 1982. október 4-én elfogadta a 

107 fős létszámot, ebből 45-en számítottak kutatónak, nem számítva az 

igazgatót és helyettesét. A 6 emberből álló tudományos osztályvezetők 

létszáma 2, a 11 fős tudományos főmunkatársaké 3 fővel csökkent, a 7 

fős segédmunkatársi csoport pedig 1 fővel lett szegényebb. Nőtt viszont a 

tanácsadók száma (kettőről háromra), és a tudományos munkatársak lét-

száma is gyarapodott (18 főre 15-ről).56 Az 1982. október 4-i titkársági ha-

tározat azért is bírt nagy fontossággal, mert felszámolta azt az ellentmon-

dást, hogy komoly tudományos felkészültséget igénylő munkák végzőit 

(dokumentátorokat, könyvtárosokat, tudományos segédmunkatársakat 

stb.) ügyintézői, ügyvitel ellátói vagy technikai állományban tartsanak 

nyilván (a Társadalomtudományi Intézetnél 25 ilyen munkakör volt). Ez-

zel a döntéssel most ezen állást betöltők is a politikai állományba kerültek 

a vezetőkkel és a tudományos főmunkatársakkal együtt, ami nagyobb 

fi zetést és több jogosultságot jelentett: innentől kezdve a tudományos 

segédmunkatársak is igénybe vehették a Kútvölgyi Állami Kórházat, a ti-

hanyi gyógyüdülőt, soron kívüli gépkocsi vásárlási lehetőséghez jutottak, 

járt nekik az évi rendes és rendkívüli fi zetett szabadság stb. 1982. ősztől 

összesen 45 személy tartozott a Társadalomtudományi Intézet politikai 

állománycsoportjába.57

A dolgozói létszám csökkenése csak ideiglenes volt, az 1980-as évek 

utolsó éveire, 1988 elejére már 47 személy tartozott a politikai állományba. 

55 Uo. Tervezet. Előterjesztés a Titkárságnak az MSZMP KB Társadalomtudományi 

Intézetének besorolási rendjéről (1982. július 19.).
56 Uo. Javaslat a Titkárság 1982. október 4.-i határozata szerinti személyi besorolásra 

(1982. november 3.).
57 MNL OL M-KS 288. f. 7/659. ő. e. (1982. október 4.) Jegyzőkönyv a Titkárság 1982. 

október 4-én megtartott üléséről 16–20. és 24.



az mszmp kb társadalomtudományi intézete 237

A TTI 1988. január elsején összesen 110 munkatárssal várhatta az elke-

rülhetetlen rendszerváltást, a szocialista rendszer felszámolását.58

A Társadalomtudományi Intézet megszűnése

Az egypárti diktatúra bomlása alatt az MSZMP intézményeinek sorsa is 

bizonytalanná vált. 1989-ben a Társadalomtudományi Intézet és a Poli-

tikai Főiskola között „bizonyos koordinációs feladatok ellátására” közös 

tanács jött létre, amelynek a Párttörténeti Intézet képviselői is a tagjai vol-

tak. 1989 nyarán szóba került a 3 intézmény összevonásának lehetősége 

is, de komoly érvek szóltak az egyesítés ellen. A KB Társadalompolitikai 

Osztály 1989. júliusi javaslata úgy érvelt, hogy a „Társadalomtudományi 

Intézet ma az egyetlen az országban, amely egész konstrukciója szerint 

interdiszciplináris, komplex, elméleti és gyakorlati kutatások végzésére 

szolgál és saját munkatársain kívül a szellemi élet számos szakemberének 

bekapcsolásával végzi feladatát. (…) Az összevonás veszélyeztetné a TTI 

eddigi funkcióinak teljesítését és előidézheti a meglévő szellemi kapacitás 

leépülését. Az összevonás következtében a legértékesebb teljesítményt nyúj-

tó 10–15 kutató eltávozása várható.”59 Az MSZMP Elnöksége úgy vélte, 

hogy a pártnak a jövőben is szüksége lesz egy elméleti-politikai intézetre, 

ezért nem került szóba a TTI felszámolása. A párt vezetői azt tervezték, 

hogy a módosított intézet 1990. január elsejével kezd majd el működni 

a Politikai Főiskola Ajtósi Dürer sori épületkomplexumában. A régi/új 

kutatóállomást nem a három intézmény „mechanikus összeolvasztása út-

ján”60 kívánták létrehozni, hanem valahogyan integrálni akarták a közös 

értékeiket. A feladat megoldására bizottságot állítottak fel Berecz János 

vezetésével.61 Sok eredményre nem juthattak, hiszen 1989. szeptember 

28-án az Elnökség levette a kérdést napirendjéről, mondván hogy a 

58 MNL OL M-KS 288. f. 59/1. ő. e. (1989. július 3.) Jegyzőkönyv az MSZMP Elnöksége 

1989. július 3-i üléséről 29.
59 Uo. 21–25.
60 MNL OL M-KS 288. f. 59/3. ő. e. (1989. július 17.) Jegyzőkönyv az Elnökség 1989. 

július 17-én megtartott üléséről 8.
61 Uo. 9.
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három pártintézmény sorsáról majd az októberi kongresszus után felálló 

új vezetés fog dönteni.62

Az MSZMP-ből MSZP-vé átvedlő pártnak azonban kisebb gondja is 

nagyobb volt annál 1989 őszén, hogy a Társadalomtudományi Intézettel 

foglalkozzon. Aczél György 1989. októberben nyugdíjba vonult, Kovách 

Imre visszaemlékezése szerint szinte egyik napról a másikra eltűntek 

a TTI irányítói. Egy ötfős ideiglenes testület alakult az ügyek vitelére, 

amelynek Guba László volt a titkára. 1989. decemberben indult meg az 

átállás, egyszerre 70–80 embernek is felmondtak. Volt, aki a politika 

világában, mások a piackutató szférában találtak új hivatásra, egyesek 

pedig kénytelenek voltak hátat fordítani a tudománynak – az egykori 

intézeti dolgozók közül csak huszonvalahány ember maradt meg eredeti 

munkahelyén. A bizonytalan intézményi környezetben megindult a harc 

a Benczúr utcai épületért is, amire sokan szemet vetettek: a TTI marad-

ványai mellé több más szervezet is beköltözött hosszabb-rövidebb időre 

(pl. a GALLUP elődje is). Azért, hogy a helyzet rendezésére megoldást 

találjanak, az egyik egykori TTI-s kutató, Balogh István ezért tárgyalá-

sokat kezdett az MTA-val, aminek eredményeként 1991-re megszületett 

a megegyezés. Az akadémiai intézményrendszerbe olvasztották a TTI 

romjait, amiből megalakult az MTA Politikai Tudományok Intézete. 

Ez 1999. decemberig maradt a Benczúr utcában, majd felköltözött mai 

helyére, a Várba, a Benczúr utcai épületet pedig megkapta az MTA Nyelv-

tudományi Intézete.63

Összegzés

Tudománytörténeti szempontból a Társadalomtudományi Intézet volt 

az MSZMP KB tudományos intézményei közül a legértékesebb. Valódi 

szociológiai eredmények, értékes elemzések kerültek ki a jól összeválo-

gatott, remekül képzett szakembergárda kezei közül. Nem egy írásukra 

a mai napig hivatkoznak történészek, szociológusok vagy politológusok 

(ez a Pártfőiskola vagy a Párttörténeti Intézet hivatalos pártideológiától 

átitatott kiadványairól kevésbé mondható el). A TTI-ben története során 

62 MNL OL M-KS 288. f. 59/11. ő. e. (1989. szeptember 28.) Jegyzőkönyv az Elnökség 

1989. szeptember 28-án megtartott üléséről 6.
63 Balogh 2000. 3–4., valamint a szerző interjúja Kovách Imrével, 2015. április 21. (A 

szerző tulajdonában)
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végig színvonalas kutatómunka folyt. Igaz, a magyar szociológiát ért tá-

madások okozta károkat (kritikus szemléletű szakértők ellehetetlenítését, 

emigrációba kényszerítését stb.) nem tudta semmilyen intézmény sem 

helyrehozni a pártállami diktatúrában.64 A nagy elméleti, módszertani 

kutatásokkal általában a Társadalomtudományi Intézet is adós maradt, a 

szociológusok vigyáztak, hogy ne provokálják a politikai döntéshozókat, 

az igazi kritikai hozzáállás majd csak az 1980-as évek második felében 

fog tudni újra kibontakozni. Bár az intézetet a hatvanas évek gazdasági 

reformjai miatt hozták létre, nem mellesleg azért is, hogy az új gazdasági 

mechanizmus propagandáját segítse,65 a reformok leállítása után sem kér-

dőjeleződött meg komolyan a létjogosultsága. Annak ellenére sem, hogy 

a hatalmon lévők szándékai ellenére idővel a szocialista rendszerrel szem-

beni kritikai értelmiségi attitűd bontakozhatott ki a Benczúr utcában, 

amely az évek során egyre felszabadultabb és erőteljesebb lett.66 A TTI 

tevékenységével ezzel együtt segítette is a párt munkáját, a szociológia és 

a politológia népszerűsítésével és művelésével pedig – áttételesen – gyen-

gítette a diktatórikus rendszert, azáltal, hogy a belső politikai feltételek 

reformjának elősegítésével hozzájárult egyfajta „nyugatosodáshoz”.67 A 

további kutatás feladata annak a megválaszolása, hogy a Társadalom-

tudományi Intézet meg tudott-e felelni az alapítói szándéknak, vagyis 

képes volt-e tudományos teljesítményével reálisabb társadalomképet 

adni a kádári vezetés hatalmi elitjének, képes volt-e befolyásolni őket a 

döntéshozatalban, vagy inkább csak sodródott az aktuális, valós vagy 

vélt hatalmi érdekek irányában.

64 A magyar szociológiát ért károkról ld. Farkas 1992. 69. és Kalmár 2014. 323.
65 MNL OL M-KS-904. f. 1/14. ő. e. Határozat a Társadalomtudományi Intézet 

felállításáról, 4.
66 Gombár 2013. 72.
67 Csizmadia 2001. 118.
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ifj. Arató György

Mika Sándor levelei

Forrásközlés

2012. május 1-jén volt az Eötvös Collegium történészképzését megalapító 

Mika Sándor halálának centenáriuma. A 2012. május 5-én megtartott 

Mika Sándor Emlékülés – egyesületünk elődjének, az Eötvös Collegium 

Történész Műhelyének házikonferenciája – egy formálódó fi atal tudós 

közösség szándéknyilatkozata volt arról, hogy a diákéletnek az Eötvös 

Collegiumban megszokott tudományos diskurzusát (beszámoló jellegű 

konferenciák, műhelyelőadások, az állandó profi lú műhelymunkát elmé-

lyítő, adott ügyekhez vagy segédtudományokhoz kötődő munkacsoporti 

tevékenység, kiállításrendezések, műhelygyűlések vitaestjei stb.) a maga 

szerény, de bizakodó módján egyre szélesítve, konkrét eszmények mentén 

igyekszik megszervezni életét.

Jelképes személyiséget választottunk e különleges konferenciánk név-

adójául, akkor még csupán megérezve azt a szellemi nagyságot, amelyet 

e név jelez, s amely azóta is ellenállhatatlanul vonz a maga erőterébe. A 

műhelyünkben működő Regestrator Collegiumtörténeti Kutatócsoport 

akkor már több félévre visszamenő munkája során (elsősorban a Collegi-

um nagyjelentőségű levéltári anyagának átfogó kutatásával, új és egységes 

jegyzékelésével, valamint állományvédelmi célú digitalizálásával foglal-

koztunk) szembesültünk azzal, milyen kevés a hiteles történeti emlék 

a Collegium alapító tanári gárdájáról. S azzal is, hogy mégis mennyire 

szilárdnak és egységesnek tűnik minden következő, a Collegium múltját 

ápoló collegista nemzedék arra vonatkozó véleménye, hogy ennek a Csil-

lag utcai, majd részben Ménesi úti tanári karnak köszönhető a régi Colle-

gium egész szellemi jellege. Ezen belül – Bartoniek Géza alapító igazgató 

érthetően ünnepelt személye után – különösen Mika Sándor történész 

professzor csöndes, ám annál meghatározóbb szerepét sejtették vagy 

nevezték is meg konkrétan a Collegium szellemének és képzési elveinek 
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hátterében a házi levéltár és a különböző közgyűjteményekben kutatható 

egyéb hagyatékok vagy intézményi irattárak szűkszavú forrásai. Mégis, e 

tudós férfi ú, akinek 2015-ig még arcképét sem ismerte a tudománytörté-

net és a collegiumi emlékezet (1912 óta, a haláláról tudósító, részben általa 

szerkesztett Válasz folyóiratban közölt nekrológja után most jelenik meg 

először, éppen ebben a kötetben), a jobb lexikonok szűkszavú cikkein és a 

historiográfi a deskriptív felsorolásain kívül mára jószerével ismeretlenné 

vált az Eötvös Collegiumban és a magyar tudományban is.

A halála után róla íródott visszaemlékezések személyiségének három 

fő vonását domborítják ki: széleskörű és úttörő jelentőségű történészi 

munkásságát, iskolateremtő pedagógiai hatását és szeretetre méltó 

egyéniségét, amelyben emberbaráti szelídség és a fi zikai nehézségeken 

hősiesen fölülemelkedő akaraterő párosult. Ezek a felejtés ködéből 

élesen kirajzolódó körvonalak nem egyszerűen imponáló alakot sejtet-

nek: ismeretlenül is igazodási pontot jelentenek. Ahogy egyre jobban 

elmerültünk élete és életműve kutatásában, ahogy egyre több személyes 

forrást találtunk hozzá, úgy vált közösségeszményünk jelképévé: neve 

olyan célok fókuszpontjává, amelyeket közösségi identitásunkban alap-

vetőnek és a Collegium ideáljaival folytonosnak vélünk. Rádöbbentünk 

arra is, hogy a XX. század első kétharmadának a történeti tudományokra 

vonatkozó kultúrtörténetét Mika nélkül nem érthetjük meg, s benne 

azt sem, mi az Eötvös collegista tudóstanárképzés szerepe a nemzeti 

művelődés történetében. Ezek a magunk indíttatásán (vagy legalábbis 

annak tudatos részein) túlmutató kérdések egyfelől erősítették érdeklő-

désünket és ragaszkodásunkat Mika Sándor emlékéhez, másfelől jelezték 

és jelzik a probléma összetettségét, előrevetítik a kutatás nehézségeit. A 

tét tartására s emelésére való alkalmassághoz nem csupán alapkutatá-

sok, hanem ezekkel s másirányú munkával megszerezhető képességek is 

szükségesek. És persze a jószerencse, amely ezúttal sem hagyott cserben 

bennünket: sikerült kapcsolatba lépnünk Mika Sándor tanár úr itthon 

és külföldön élő leszármazottaival, a Kákay és a Kuthy család tagjaival, 

akik kutatásainkat fölbecsülhetetlen értékű családi dokumentumokkal 

segítették. Mika Sándor művei, az általunk összegyűjtött adatok és a 

személyes hagyatéki források révén a horizont kitágult, és egy alig sejtett 

ajtó nyílt ki az Eötvös Collegium korai történetének nehezen kutatható 

világára. Úgy gondoltuk, itt meg kell állnunk egy kis ideig, amíg mér-

legelni tudjuk a kezünkbe került örökség súlyát és azoknak az utaknak 
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a távlatait, amelyek e források révén nyílhatnak meg a Collegium és a 

magyar kultúrtörténet kutatásában.

Ebben a közleményben a fönti okból, valamint egyszerű terjedelmi 

szempontok miatt is a Mika Sándorhoz kötődő, általunk ismert szemé-

lyes levelezésanyagot, valamint a Mika értékeléséhez a forrásadottságok 

szűkössége okán elsőrendűen fontos és a Collegium szempontjából 

is művelődéstörténeti értékű nekrológokat tesszük közzé a szükséges 

jegyzetekkel. Azzal a leplezetlen céllal nem többet, hogy részben erre a 

forrásközlésre kívánjuk a közeljövőben fölépíteni a Mika Sándor pályá-

járól szóló monografi kus tanulmányt is. Ezért Mikának – lexikonokban 

egyébként is adatolt, deskriptív összegzésekben is általánosságokban 

vázolt – életrajzát sem közöljük itt.

A leveleket és a nekrológokat mindenütt a mai helyesírás szerint írtuk 

át, megtartottuk azonban azokat a latinizmusokat vagy sajátos nyelvi 

alakokat, amelyek szerintünk a szerző egyéniségére, stílusára utalnak. 

A levelezésben közöljük a Mika Sándor özvegyétől származó, a kedves 

tanítványnak, Szekfű Gyulának címzett néhány levelet is, hiszen az 

életpálya föltárásában különleges szempontként érvényesítendő mester–

tanítvány-problematika érzékletes forrásairól van szó. A kéziratos levelek 

lelőhelye: Mika Sándor levele apjához 1880-ból Kuthy Sándor úr magán-

tulajdona, hálás köszönet fényképéért; Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz 

írt levelei az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában találhatók 

Fond IX/426 jelzet alatt; Mika Sándor Szinnyei Józsefh ez és Eckhart 

Ferenchez írt leveleit a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 

Kézirattára őrzi; Mika és felesége Szekfű Gyulához írt levelei az Egyetemi 

Könyvtár Kézirattárának Szekfű-hagyatékában találhatók. A nekrológok 

többnyire nyomtatásban is megjelentek, közlésük helyét mindegyiknél 

föltüntettük. Közleményünket a 2012. évi Mika Sándor Emlékülés azon 

tisztelgő előadásának mindeddig közreadatlan soraival zárjuk, amellyel 

a Mika Sándor nevéhez fűződő Eötvös collegiumi történészképzés ak-

kori szervezeti formájának, a Történész Műhelynek két egykori gólyája 

a tutoraikkal közösen végzett kutatómunka első eredményeit is megszö-

vegezve rótta le kegyeletét társaságunk nevében Mika Sándor tanár úr 

áldott – és reméljük, egyre elevenebb – emlékezete előtt.
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Mika Sándor levele édesapjához, Mika Károlyhoz

Berlin, 1880. október 9.

Édesapám!

Október 6-án kelt levelét vettem, s nagyon örvendek, hogy otthon mind 

jól vannak. Sietek egyszersmind édesapám levelére válaszolni, illetőleg 

felvilágosításokat adni.

Először is mi a szállást illeti, nem oszthatom az édesatyám nézetét, 

mert 1.) én mikor ideérkeztem, meglehetősen körülnéztem, s ezt legol-

csóbbnak találtam, s tekintve azt, hogy Kolozsvárt is egy szobáért 12 

forintot (= 24 márka) fi zettünk, ezt Berlinben 30 markért nem mondha-

tom drágának. 2.) Schöckel, kit e tárgyban megkérdeztem, szintén úgy 

nyilatkozott, hogy elég jutányos. Fűtést természetesen nem adnak a 30 

Markért, hanem – mint háziasszonyom mondja – ez havonkint bele fog 

3 tallérba (11 Mark) kerülni. Végre ami házigazdámat illeti, az egy aszta-

losmester, berlini nyárspolgár. Az édesapám nézete a könyvtárban ülést 

illetőleg praktikus eszme, de kivihetetlen, mert a könyvtár csak délelőtt 

van nyitva (9–3 óráig).

Az utazás kerek számban, sőt majdnem matematikai pontossággal 100 

forintba került. Amikor ide Berlinbe az állomáshoz érkeztem, 166 Mark 

volt a zsebemben. Ebből jelenleg megvan 125 Mark. Természetesen szál-

lás nincs fi zetve még. Mutatványul az itteni életmódra közlök naplómból, 

mit költöttem október 1., 2. és 3-án.

Okt. 1. 

 Reggeli   25 Pfenig

 Ebéd   1 Mark 20 Pfenig

 Vacsora   60 Pfenig

 Szivar   60 Pfenig

 Papír, tinta  30 Pfenig

Okt. 2. 

 Reggeli   25 Pfenig

 Ebéd   1 Mark 20 Pfenig

 Szappan  15 Pfenig

 Vacsora   60 Pfenig

 Kesztyű   2 Mark
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Okt. 3. 

 Reggeli   25 Pfenig

 Borotválás  30 Pfenig

 Ebéd   1 Mark 20 Pfenig

 Vacsora   60 Pfenig

Ebből hozzávetőleg láthatja édesatyám, hogy 100 Markkal kijönni nem 

lehet. 125 Mark legkevesebb kell, s gondolom, ennyi jut a meglevő 300 

forintot a négy hónapra elosztva. Ennyit az édesatyám kérdéseire.

Én már kezdek beleszokni a berlini életmódba. Délelőtt a könyvtárban 

dolgozom, délután – ha csak nem esik – egyik-másik nevezetesebb dol-

got tekintem meg. Nemrég voltam az itteni magyar egyletben, melynek 

inkább csak a neve magyar, mert jobbára németül beszélnek a berlini 

magyarok, kiknek fele legalábbis – zsidó. Itt megismerkedtem egy orvos-

sal, Dr. Deutsch (gondolom, szintén zsidó), ki igen szívesen hívott, hogy 

látogassam meg. Ma délután, ha az eső eláll, felkeresem.

Ami az időjárást illeti, ez olyan, mint Erdélyben novemberben. Folyto-

nos borult, ködös, esős. Mióta itt vagyok, a napot még nem láttam.

Olvastam, hogy Erdélyben földrengés volt. Megijedtek-e?

 

Csókolom mind:

Sándor

 

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz1

Párizs, 1881. november 8.

1 Szilágyi Sándor (Kolozsvár, 1827 – Budapest, 1899) történész, a MTA tagja. 

Tudós kálvinista lelkészi családból származott. Tanári és közigazgatási pálya után 

nemzetőrként részt vett az 1848–1849. évi szabadságharcban, az elnyomás éveiben 

Pesten szerkesztőként élt, és – a kor hivatalos magyar lapját szerkesztő apjával 

ellentétben – hazafi as műveket alkotott és terjesztett, amelyeket részben betiltottak, és 

Szilágyit meghurcolták miattuk. Az Arany János és más kiválóságok nevével fémjelzett 

nagykőrösi református kollégiumban tanított 1853-tól. Az Akadémia 1857-ben 

levelező tagjává választotta. 1867-től az Eötvös József-féle Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium titkára lett, és a Ludoviceumban tanított történelmet. 1875-től a 

Magyar Történelmi Társulat titkára lett, ekkortól szerkesztette a Századok folyóiratot. 

Megindította a Történelmi Tár és a Magyar történelmi életrajzok sorozatát, valamint 

szerkesztette A magyar nemzet története című, millenniumi díszkiadványt. 1878-tól a 

budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója volt. A nevéhez fűződő történeti iskola tagja 
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Nagyságos Igazgató Úr!

Múlt hó végén ideutazásom alkalmával Budapestről eltávoztam anélkül, 

hogy Nagyságodnál búcsútiszteletemet tettem volna. Mentsen ki azon 

körülmény, hogy Budapesten két napnál hosszabban nem maradhattam, 

s mindkét nap délelőtt és délután 1 óráig ajánlólevelem kézhezvétele 

végett Budán a minisztériumnál kellett időznöm. Délelőtt tehát nem me-

hettem Nagyságodhoz, délután pedig nem akartam – nem akarhattam 

Nagyságodat zavarni.

Október 27-e óta Párizsban tartózkodom, s miután e hó elején 

megnyertem az engedélyt a Bibliothéque Nationale dolgozótermének 

látogatására, megkezdhettem a XI. és XII. század történelmi forrásainak 

továbbtanulmányozását.

Előadásokat még nem hallgatok, mert az École des Chartres-ban csak 

e hó 15-én nyílnak meg az előadások, a Sorbonne történelmi cursusai 

pedig csak e hó végén.

Egyelőre csak ennyire terjed jelentésem, melyet megtenni Nagysá-

godhoz kedves és elmulaszthatatlan kötelességemnek tartottam. Kap-

csolatosan ezzel bátor vagyok Nagyságodhoz még ez év január havában 

benyújtott értekezésem sorsa felől is egy szerény kérdést intézni: hogy ti. 

mikor lesz szíves Nagyságod annak közzétételét, illetőleg felolvasását az 

Akadémiában magára vállalni?

Megköszönve Nagyságod eddig tanúsított szíves jóakaratát és pártfogását, 

s azt továbbra is kérve maradok a Nagyságos Igazgató Úr alázatos szolgája:

Párizs, 1881. november 8.

Mika Sándor

18. Boulevard St. Michelet

volt Mika Sándor mellett Acsády Ignác, Áldásy Antal, Barabás Samu, Fejérpataky 

László, Károlyi Árpád, Th allóczy Lajos, Schönherr Gyula és Szádeczky-Kardoss Lajos.
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Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Párizs, 1881. november 20.

Nagyságos Igazgató Úr!

Az értesítést értekezésem bemutatásáról volt szerencsém megkapni, 

fogadja Nagyságod értem tett fáradozásáért s szíves jóakaratáért forró 

köszönetemet.

Mint talán már múlt levelemben tudattam Nagyságoddal, az előadá-

sok itten e hó 15-én kezdődtek meg. Az École Pratique des Hauts-Études 

történelmi osztályában részt veszek Th évenin2 conférences-aiban Európa 

középkori politikai intézményeinek összehasonlító történelme fölött, 

úgyszintén a Monod3 conférences-aiban, melyek tárgyát Franciaország 

középkori történelmi forrásainak kritikai tanulmányozása képezi.

Az École des Chartres-ban Nagyságod szíves utasítása szerint is 

palaeographiát és középkori francia nyelvet hallgatok, mégpedig itt csak 

mint vendég, miután idegen rendes hallgató nem lehet.

Nagyságod azon kérdésére, hogy hallgattam-e Berlinben 

palaeographi-át, és tudok-e régi okleveleket olvasni, van szerencsém 

2 Th évenin, Marcel (1843–1924) neves francia történész, mások közt Mommsen ta-

nítványa, az École pratique des hautes études tanára, majd dékánja. Katonatisztnek 

tanult, majd német egyetemeken történelmet és bölcseletet hallgatott. Kapitányként 

harcolt az 1871. évi német megszállás ellen. Szerteágazó, iskolateremtő munkássága 

a frank–gall időszak problémáitól a IX–XIII. század intézményi, irodalom- és társa-

dalomtörténeti valamint művészettörténeti kérdésein át számos átfogó művelődés-

történeti és intézményes problémáig kiterjedt. Több mint 50 éven át képezte a francia 

történettudomány kutatóit. Keveset írt, munkássága tanári működésében csúcsoso-

dott ki. Nekrológja szerint „a kezdeti hősi és önfeláldozó idők szellemiségének utolsó 

alakja volt” az École des hautes études-ben. Vö. Annuaire 1924–1925. École pratique 

des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques. Párizs, 1924. 85–86. 

Köszönöm az adatot és fordítását Arató Annának.
3 Monod, Gabriel (1844–1912) iskolaalapító francia történész, a francia történettudo-

mány kialakulásának nagyhatású munkása, az École pratique des hautes études és 

az École normale supérieure tanára. Apja és nagybátyja külföldön is szolgáló, neves 

francia evangélikus prédikátor volt, édesanyja elzászi származású volt. Az 1871. évi 

német off enzíva idején elsősegélyszolgálatot hozott létre, a fronton naplót vezetett. 

Meghonosította a német szemináriumi rendszert a francia egyetemi oktatásban, 

létrehozta az első modern francia történettudományi folyóiratot (Revue historique), a 

német pozitivizmus föltétlen ténytisztelete mellett azonban megkövetelte tanítványa-

itól és szerzőitől a közérthető, irodalmi igényű stílusérzéket is.
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olyképpen válaszolni, hogy a múlt év nyári szemeszterében igenis hall-

gattam Wattenbachtól4 palaeographiát, de mivel jól tudom, hogy egy 

félévi gyakorlat e téren nem ad kellő jártasságot – ez évben megkezdett 

tanulmányaimat mindenesetre folytatni fogom.

Nagyságod szíves jóakaratát és pártfogását ismételten megköszönve és 

továbbra is kérve maradok Nagyságodnak

Párizs 1881. november 20.

alázatos szolgája:

Dr. Mika Sándor

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Párizs, 1881. december 3.

Nagyságos Igazgató Úr!

Múlt hó 14-én kelt becses levelében felszólított volt Nagyságod, hogy 

azon esetben, ha magyar vonatkozású dologra akadnék, arról Nagyságo-

dat értesítsem. Sietek tehát Nagyságodnak a következő dologról referálni.

Jelenleg az úgynevezett investitura-viszály forrásait tanulmányozom, 

s e célból a napokban a Bibliothéque Nationale kézirattárában átnéz-

tem egynéhány, e korból fennmaradott polemiai tartalmú kéziratot is. 

Ez alkalommal találtam a Fonds Latin-ban (trés grand format) a 8917. 

szám alatt „Rupert sur les divins offi  ces” című iratcsomagban egy rövid, 

mindössze nyolc sorból álló jegyzetet, vonatkozva a tatárjárásra Magyar-

országon 1241-ben, melyet idemellékelve szó szerint közlök. E jegyzet egy 

négy levélből álló, s mint a Delisle-ből szerkesztett cathalogus meghatá-

rozza: a XII. századból származó kézirat utolsó lapjain áll. A kézirat címe: 

Praefatio Agobardi Lugdunensis archiepiscopi super antiphonarium. A 

jegyzet írása a XIII. századra mutat.

Miután ezideig a magyar történelemmel részletesebben nem fog-

lalkoztam, biztosan nem tudom, vajon a jegyzet ismeretes-e nálunk. 

4 Wattenbach, Wilhelm (1819–1897) német történész, paleográfus, a Monumenta 

Germaniae Historica szerkesztője 1843-tól. Műveiben a latin paleográfi a 

módszertanával, a pápaság történetével, az érett német középkorral és a humanizmus 

problémáival foglalkozott. Az erdélyi szászokról írt munkája (Die Siebenbürger 

Sachsen. Heidelberg, 1870.) hírhedetten magyarellenes.
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Gudlichernél a Monumentában kiadva nincsen; Horváth és Feszlernél5 

említve vagy felhasználva nem találtam, tehát azt hiszem, hogy nem is-

meretes. Hogy az ezen jegyzetben foglalt számadatok nagyon túlzottak – 

fölösleges is megjegyeznem, de az erdélyi tatárjárásra vonatkozólag talán 

mond valami újat, sőt megmondja a Sajó mellett történt ütközet napját is, 

mit pontosan meghatározva Horváth és Feszlernél nem találtam fel. Ha 

Nagyságod erre vonatkozólag egy pár sorban felvilágosítást adna, igen 

nagy örömmel venném.

Kapcsolatban e referádával bátor vagyok megkérdezni Nagyságodat, 

vajon az én értekezésem meg fog-e jelenni az Akadémia által kiadni szo-

kott értekezések között, és ha igen, mikor?

Az itt közlöttekre vonatkozólag a Nagyságod becses válaszát kérve 

maradok Nagyságodnak

alázatos szolgája

Mika Sándor

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Párizs, 1881. december 18.

Nagyságos Igazgató Úr!

Nagyságod folyó hó 7-én kelt levelére refl ectálva kívánom tudatni, hogy 

a múlt levelemben közölt, a tatárjárásra vonatkozó adathoz jegyzeteket 

tenni nem szándékozom; egyrészt mert másnemű tanulmányaimat nem 

szeretném megszakítani, másrészt mert jelen körülményeim között 

magyar történelmi tárgyat dolgozni – ha nem is éppen lehetetlen, de 

mindenesetre – igen nehéz feladat.

Nagyságod több ízben tett azon szíves felszólítására vonatkozólag, 

hogy ti. ha magyar történelemre vonatkozó dologra akadnék, azt tudas-

sam, van szerencsém újabban a következő jelentést tenni:

A Bibliothéque Nationale kézirattárában a 12934. számú kézirat-

csomag (Fond Latin) e címet viseli: Memoires tauchant la Bohéme, la 

5 Fessler, Ignatius Aurelius: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. Lipcse, 

1815–25. Ez a tízkötetes munka 1867–1883 közt megjelent 5 kötetben magyarul, 

Horváth Mihály előszavával.
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Hongrie et la Pologne. E kéziratcsomag harminc államokirat-másolatot 

tartalmaz (XVII. század), melyek közül a következők a magyar történel-

met érdeklik:

4. cím: Házassági szerződés Lajos orleansi herceg és Lajos magyar 

király valamelyik leánya között, 1374. augusztus 10.

5. cím: Szerződés III. Frigyes császár és Mátyás magyar király között a 

korona kiadása és az örökösödésre vonatkozólag, 1463. július 20.

6. Szerződés Ulászló magyar király és III. Frigyes császár között, 1491. 

december 6.

8. szám: szövetségi szerződés XII. Lajos francia király, Ulászló magyar 

és Albert lengyel király között, Buda 1499.

9. szám: Szerződés I. Miksa császár, Ulászló magyar és Zsigmond 

lengyel királyok között, 1515. július 24.

10. szám: szerződés I. Ferenc francia király és János magyar király 

között, 1528.

15. szám: Szerződés III. Filep spanyol király és Ferdinánd osztrák 

főherceg között, 1617.

16. Szerződés Bethlen Gábor és a magyar rendek között, 1619. és 1620.

19. Szövetségi szerződés Frigyes pfalzi választó és Bethlen Gábor feje-

delem között, 1620.

Kívántam tudatni ezt Nagyságoddal azon megjegyzéssel, hogy ha 

Nagyságod ezen okiratok valamelyikének lemásolását kívánatosnak 

tartaná (tudtommal a 4. és 8. számúak még eddig közölve nem voltak), én 

a lemásolásra szívesen vállalkozom, amikor időm engedi, és ez esetben a 

kéziratcsomag történelmére is fogok egypár adattal szolgálni.

Az értekezésem közlésére vonatkozólag köszönöm a Nagyságod intéz-

kedését, és teljesen megnyugszom benne; csak azt vagyok bátor kérdezni, 

nem lehetne-e külön utánnyomatni, miután egy pár példányra szüksé-

gem volna.

Kedves ünnepeket és boldog újévet kívánva maradok Nagyságodnak 

kész szolgája:

Mika Sándor
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Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Párizs, 1882. január 16.

Nagyságos Igazgató Úr!

Nagyságod szíves felszólítására még ma elkészítettem a kérdésben lévő 

adatról a másolatot, betűről betűre ragaszkodva az eredetihez, ameny-

nyire természetesen a számos rövidítés mellett lehetett. Ez ízben a [alul 

áthúzott szárú q, fölötte rövidítési jellel, de lehet, hogy az áthúzás csak 

Mika aláhúzása]-t nem mint a múltkor quae-nek, hanem az eredeti 

ortographiájának megfelelőleg que-nek oldottam fel.

Megjegyezni kívánom még, hogy a kézirat nem – mint Nagyságod írta 

– 8901, hanem 8917. szám alatti kéziratcsomagban van.

Azon reményben, hogy Nagyságod a másolattal ez ízben jobban meg 

lesz elégedve, maradok Nagyságodnak kész szolgája:

Mika Sándor

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Párizs, 1882. január 24.

Nagyságos Igazgató Úr!

A Nagyságod folyó hó 20-án kelt becses levelében hozzám intézett kérdé-

sekre van szerencsém a következőkben válaszolni:

1. Incarnationis, resurrectionis t-vel, és nem c-vel vannak írva.

2. Kůmmelburch.

3. Magam részéről biztosnak merem venni, hogy confl ictu és nem afl ictu, 

azonban amint a mellékelt másolatból is látszik, talán az írás kopottsága 

miatt az első betű inkább a-nak látszott, mint a con szokott rövidítésének, s 

ezért tartottam tanácsosnak – bár értelemzavarólag – afl ictu-t írni.

Szerény jelentésem végén bátor vagyok Nagyságod jóakaratát az én 

szorosan személyes ügyem előadásával is igénybe venni.

Mint talán Nagyságod emlékezni méltóztat, már második éve, hogy 

mint állami ösztöndíjas külföldön tartózkodom. Folyó év július havával 

letelik a két év, és állomás hiányában én ismét ott fogok állani, mint két 
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évvel ezelőtt: ti. akarva, nem akarva kénytelen leszek visszatérni Maros-

vásárhelyre, félbeszakítva természetesen megkezdett tanulmányaimat. 

Két év tanulás és dolgozás után, midőn már az utat és az irányt megtanul-

tam ismerni, melyen tovább haladva némi eredménnyel és tán némi ha-

szonnal dolgozhatnám, képzelheti Nagyságod, mennyire csüggesztőleg 

hat rám a visszatérés gondolata: egy vidéki kisvárosba, hol eszköz 

hiányában kénytelen lennék teljes tétlenségben maradni. Ezért volna 

fő óhajtásom Budapestre juthatni, és ezért vagyok bátor Nagyságodnak 

már annyi ízben – bár érdemtelenül – tanúsított szíves jóakaratához azon 

kérdéssel és kérelemmel – amennyiben Nagyságodtól is függ – fordulni: 

nem kaphatnék jövő évre Budapesten valami állomást, melyből a lehető 

legszerényebb igények mellett magamat fenntarthassam? Igen jól érzem, 

minő kellemetlen Nagyságodra e kérésem; de mentsen ki azon körül-

mény, hogy Budapesten teljesen ismeretlen vagyok; egyedül Nagyságod 

volt az, ki csekély személyem iránt ez ideig fi gyelmet, szíves jóakaratot és 

rokonszenvet tanúsított.

Azon reményben, hogy Nagyságod ez alkalmatlankodásomért megne-

heztelni nem fog, maradtam Nagyságodnak kész szolgája:

Mika Sándor

Mika Sándor Ilosvay Lajosnak6

Párizs, 1882. április 27.

Kedves Doctor Úr!

A bús idő és bús bevezetés dacára is kedves sorai nagyon megörvendez-

tettek; mert látom, hogy jó hangulatban van, és ez szerény – bár doctori 

(igaz hogy ez is csak kolozsvári), és nem orvosi – véleményem szerint 

kegyednél fő dolog.

Szeretném levelemet valami jó referádával nyitni meg; de hát kegyed 

oly szűkre szabta a határokat, hogy azok között maradva éppenséggel 

nincs mit referálni. A Budapesti Hírlap utolsó számait átfutottam, de sem 

6 Ilosvay Lajos (Dés, 1851 – Budapest, 1936) vegyész, egyetemi tanár, a MTA tagja és 

alelnöke. Kolozsvárott járt egyetemre, több nyugati univerzitást érintő peregrinációja 

után Párizsban Marcellin Berthelot vegyészprofesszor munkatársa volt. Szervetlen és 

analitikai kémiával foglalkozott. Tudományszervezői tevékenysége és oktatói hatása 

kora legmeghatározóbb természettudósai közé emelte.
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a törvényes, sem a törvénytelen kihúzatások közül nem tudnám kivá-

lasztani, melyik érdekli tulajdonképpen kegyedet, tehát abbahagyom az 

egészet, majd úgyis meg fogja tudni annak idejében.

Ami meg itten Párizsban történik, az ugyancsak nem sok. Amióta ke-

gyed elment, hull az ég áldása igazakra és gonoszokra, úszunk a vízben, 

és várjuk a napfényt. Várjuk, várjuk, de hiában várjuk. Amint kegyed jól 

tudja, nagy dolgok ily lucskos időben nem igen szoktak történni, s így 

én is magam is a lehető legnagyobb egyhangúságban élek. Legnagyobb 

excursiom a Luxemburgig terjed, Kocziczky [Kocziszky?] barátom szo-

kott társaságában, kinek stoikus léleknyugalmát az elemek háborgásai 

éppenséggel nem zavarhatják meg. Gondolom, ő rá gondolt Horac 

atyánkfi a, mikor ezt írta: Si fractus illabatur orbis etc. – (Mellékletül 

különben ide iktatok egy töredéket utolsó beszélgetésünkből: 

Én: Május 1-jén megnyitják a Salont, nem megyünk el?

Ő: Kinek a salonját nyitják meg? (És a jó fi ú minden nap megveszi és 

szorgalmasan studirotzza a Figarot!!))

Ami szives meghívását illeti Barbizonba, fájdalmas anyagi körülmé-

nyeim ily élvezetet nem engednek meg. Legföllebb egy napra rándulhat-

nék ki Fontainebleau-ba, mégpedig csak vasárnap (lévén akkor egy har-

madosztályú retourbillet-nek az ára csak 5 frank). Ha tehát az idő kedvező 

lesz, és valami váratlan akadály közbe nem jön, vasárnap az első vonattal 

ki fogok utazni. Nem rándulhatna át kegyed akkorra Fontainebleau-ba, 

hogy azt a napot együtt tölthessük el?

Szép időt, jó egészséget, fölséges kedvet és éppenséggel semmi kínzást 

nem kívánva maradok – mint kegyed maradott nekem – hazafi úi szíves 

üdvözlettel

dupla hazafi társa:

Mika Sándor
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Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Brassó, 1888. nov. 21.

Nagyságos Igazgató Úr!

A napokban Teutsch „Geschichte der Siebenbürger Sachsen”7 című mun-

káját olvasva meglepett azon szellem, amely e könyvet átlengi, nevezete-

sen: a magyar történelem eseményeinek a könyvben nyilvánvaló szász 

szempontból való felfogása és elferdítése. Nem tudom, volt-e a munka a 

magyar historikusok részéről méltányolva. Alig hiszem. Pedig tekintve 

azon hírnevet, melyet Teutsch mint historikus úgy itthon szász polgár-

társaink között, mint Németországban élvez, azt hiszem, megérdemlené 

munkájával bővebben foglalkozni. Ha Nagyságod opportunusnak talál-

ná és hajlandó lenne a Századokban egy ily tárgyú tanulmánynak tért 

nyitni, én megkísérleném a bírálatot megtenni.

Nagyságod szíves válaszát e tárgyban kérve maradok a Nagyságos 

Igazgató Úrnak alázatos szolgája:

Dr. Mika Sándor8

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Brassó, 1890. április 15.9

Nagyságos Igazgató Úr!

Egy felvilágosításért vagyok bátor Nagyságodhoz fordulni a következő 

ügyben:

Nagyságod az Erdélyi Országgyűlési emlékek V. kötetében a 17. lapon 

a 2. szám alatti jegyzetben említést tesz egy kötelezvényről, melyet Csáky 

Weiss Mihálynak 1601-ben adott, és utal Deák Farkas Nagy Csákyjára, 

7 Teutsch, Georg Daniel: Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk. 

I–IV. 1852–1858. A szerző – erdélyi szász lutheránus püspök, történetíró, államférfi  – 

nagyhatású, ám befejezetlen munkáját utóbb fi a, Friedrich Teutsch továbbírta, és újra 

kiadta. Az ifj ú Mika erre célozhat levelében.
8 Kevésbé lendületes, nagyobb betűs írás. Az aláírás letisztult, egyszerűbb, mint a diáké.
9 Szilágyi jegyzete a levél tetején: Válasz juni 22. 890.
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hol a 31. lapon a levél közölve van. Én Deák Farkasnak a Gr. Csáky Ist-

ván című munkájában e levelet hasztalan kerestem. Igen szépen kérném 

Nagyságodat, ha lehetséges engem értesíteni, hol kaphatnám meg a 

kérdéses levelet, mely a Weissra való vonatkozásáért engem rendkívül 

érdekel. Talán van Deák Farkasnak egy más ily című értekezése is?

Nagyságod utasítását, hogy igyekezzem emelni az itteni levéltárban 

a keleti összeköttetéseket, nem teljesíthettem azért, mert erre vonat-

kozó iratokat nem találtam. A Stadthannenrechnungok köteteiben 

követhetjük ezen összeköttetések történetét, hogy mikor ment követség 

Tergovistba vagy Szucsavába, s még a követek neveit is feljegyezve talál-

juk. De a követség tárgyát illetőleg e számadások csak kivételesen adnak 

felvilágosításokat. Más iratokat nem találtam.

Még egy kérdéssel vagyok bátor Nagyságodhoz fordulni.

Mint Nagyságod talán emlékezik, Weiss Mihály életrajzával foglal-

kozom, s munkámban már jó előre haladtam. Mint véli Nagyságod: 

befejezzem az életrajzot Weiss halálával, vagy tovább folytassam, míg a 

Brassó küzdelme Báthory Gáborral véget ér?

Alkalmatlankodásomért Nagyságod szíves elnézését kérve maradok a 

Nagyságos Igazgató Úrnak alázatos szolgája

Mika Sándor

főreáliskolai tanár

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Brassó, 1890. szeptember 13.10

Nagyságos Igazgató Úr!

Ezelőtt három hónappal általam Nagyságodhoz beküldött életrajzra 

(Weiss Mihály) vonatkozólag vagyok bátor Nagyságodhoz fordulni.

Nagyságod a nyár folyamára ígérte annak szíves átolvasását, s talán 

nem fog elítélni türelmetlenségemért, ha az átolvasás eredményéről 

egy pár sorban tudósítást kérek. Alkalmasnak találja-e Nagyságod a 

publicalásra, és ha igen – mit szívemből óhajtok mert ez további munkára 

buzdítana – minő módon gondolja. 

10 Szilágyi jegyzete a levél tetején: Vál. 23/IX. 90.



arató györgy258

Nagyságodnak szíves jóakaratát megköszönve és továbbra is pártfogá-

sát kérve maradok alázatos szolgája:

Mika Sándor

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Brassó, 1891. március 1.

Nagyságos Igazgató Úr!

Nagyságod szíves válaszát köszönettel vettem, s értekezésem sorsa felől 

meg lévén nyugtatva, csak arra vagyok bátor kérni Nagyságodat: mél-

tóztatnék akként intézkedni, hogy értekezésemből annak idején mintegy 

30 példány külön lenyomatot kaphassak. Azon esetre ti. ha értekezésem 

nem összefüggőn, külön füzetben jelenne meg. A Rákóczy-féle levelezést 

a Nagyságod utasítása szerint fogom elkészíteni.

Nagyságod szíves jóakaratáért köszönetemet fejezve ki maradok alá-

zatos szolgája:

Mika Sándor

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Budapest, 1893. június 24.11

Nagyságos Igazgató Úr!

E hét folyamán két ízben kerestem Nagyságodat a könyvtárban, de nem 

találtam ott, s így kénytelen vagyok levélben venni búcsút Nagyságodtól.

Ma, azaz e hó 24. estve Brassóba utazom, hol augusztus végéig fogok 

maradni. Ha ez idő alatt Nagyságodnak valamiben szolgálhatnék, kérem 

az értesítést nevemre Brassóba (Lópiac 5.) küldeni. Lázár könyvéről 

(Anglia története) az ismertetést elkészítettem. Reménylem, már Nagy-

ságod megkapta.

11 Elgyötört íráskép.
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Magamat továbbra is Nagyságod szíves jóindulatába ajánlva maradok 

kész szolgája:

Mika Sándor

Mika Sándor Szilágyi Sándorhoz

Budapest, 1895. augusztus 29.

Nagyságos Igazgató Úr!

Visszaérkezve Budapestre a stíriai kúrából a következőről kívánom Sán-

dor bácsit értesíteni.

Az eggenbergi tartózkodás nem vált be úgy, mint reménylettem. Ideg-

bajom mit sem javult, és az orvosok minden komoly munkától szigorúan 

eltiltottak. Végtelenül sajnálom tehát, hogy Sándor bácsi szíves ajánlatát 

a separatio korának megírására vonatkozólag e tilalom következtében el 

nem fogadhatom.

Sándor bácsinak a gasteini időzéshez friss erőt és jó egészséget kívánva 

maradok kész szolgája: 

Mika Sándor

Mika Sándor Szabó Gizellához

Budapest, 1898. január 13.

Nagyságos Asszonyom!

A Magyar Könyvtár számára tervbe vettük a Névtelen jegyző magyar 

szövegének kiadását. Azon alázatos kéréssel vagyok bátor Nagyságodhoz 

fordulni, kegyeskedjék megengedni, hogy boldogult férjének fordítását s 

kiadásnál alapul vehessük. 

Mély tiszteletem kifejezése mellett maradtam Nagyságos Asszonyom-

nak kész szolgája:

Mika Sándor

Rottenbiller u. 37/2
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[Külzet: Boríték: Budapesti kir. Magyar Tud. Egyetem könyvtára (főléc); 

címzés: Szabó Gizella ő nagyságának. Kolozsvár, Kül Torda utca 4.]

Mika Sándor Szinnyei Józsefh ez

Budapest, 1902. február 11.

Nagyságos Uram!

Bartoniek12 szíves volt átadni Nagyságodnak azon üzenetét, hogy a 

magam és a boldogult Károly bátyám irodalmi működésének jegyzékét 

összeállítsam.

Ide mellékelve küldöm az általam írt önálló munkák és nagyobb 

értekezések jegyzékét. A kisebb értekezések jegyzékét összeállítani nem 

tartottam szükségesnek, csak megjegyzem, hogy azok főképpen a Szá-

zadokban, a Pallas Nagy Lexiconában, a Turulban, az Uraniában és az 

Erdélyi Muzeum Egylet kiadványaiban láttak napvilágot. A boldogult 

Károly bátyámra vonatkozó irodalmi jegyzéket sajnálatomra nem közöl-

hetem, mivel az ő értekezései előttem is ismeretlen vadász- és sportlapok-

ban jelentek meg. Életrajzának főbb adatai megtalálhatók a Pallas Nagy 

Lexiconában.

Kiváló tisztelettel:

Dr. Mika Sándor

Mika Sándor Szinnyei Józsefh ez

Budapest, 1902. március 22.

Nagyságos Uram!

Kérdésére a következőt felelhetem: 

Atyám neve Mika Károly kir. mérnök és földbirtokos Fel-Volál (Há-

romszék), anyám neve Könczei Karolina. 

12 Bartoniek Géza (Szárazpatak, 1854 – Budapest, 1930) fi zikus, Eötvös Loránd 

tanársegéde, majd 1895–1928 között az Eötvös Collegium legendás első, alapító 

igazgatója volt.
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Születtem, 1859. február hó 12. 

Doctoratust és tanári vizsgát tettem 1879-ben. 

Dr. Mika Károly meghalt 1902. január 26-án. 

Mika Károly királyi mérnök édes atyám volt. 

Mika Ottokár jelenleg aljárásbíró Sepsiszentgyörgyön. 

Mellékelve küldöm Mika Károly irodalmi működésének jegyzékét.

Tisztelettel:

Dr. Mika Sándor

Mika Sándor Szinnyei Józsefh ez

Budapest, 1902. március 25.

Nagyságos Uram!

Újabb kérdéseire válaszom a következő:

Édesatyám, Mika Károly született 1829-ben, meghalt 1892-ben. A 

prágai műegyetemen tanult, s ott nyert mérnöki oklevelet 1851-ben. 1851-

től ’61-ig magánmérnök, 1861-től 1874-ig Csíkszék mérnöke, 1874-től 

1890-ig kir. mérnök volt állami szolgálatban. Egyetlen munkájáról van 

tudomásom (A száraz építészet elemei).

Mika Ottokár, testvéröcsém, született 1863-ban Csíksomlyón; jogot 

végzett a kolozsvári egyetemen és gazdasági tanfolyamot a kolozsmonos-

tori gazdasági tanintézetben. Jelenleg aljárásbíró Sepsiszentgyörgyön. 

Gazdasági tanulmányokat írt, de minő címek alatt, arról felvilágosítással 

nem szolgálhatok.

Szíves tisztelettel:

Dr. Mika Sándor
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1905. október 20.

Kedves Doctor Úr!

Ígéretem szerint ma délután felkerestem az államtitkár urat, s elmon-

dottam neki az Ön ügyében mindazt, mit ily esetekben mondani szokás. 

Az államtitkár úr13 szíves volt megígérni, hogy az Ön érdekében írni fog 

Horvát miniszteri tanácsosnak; de én ezzel nem elégedtem meg. Figyel-

meztettem, hogy Ön tulajdonképpen inkább a Múzeumhoz szeretett 

volna jutni, s csak azután fordult a Levéltárhoz, mikor látta, hogy a Mú-

zeumnál jelenleg nincs semmi kilátás, sőt azt is megemlítettem, hogy Önt 

a budai reáliskolai történettanári állással felültették. Ez utóbbi dolog úgy 

látszott, hogy meglepte az államtitkár urat, s némi gondolkodás után azt 

mondotta, hogy írjam meg Önnek, hogy adja be kérvényét alkalmaztatása 

iránt a Minisztériumba, de egyenesen őneki címezve. Én természetesen 

megköszöntem az államtitkár úr szívességét, s most megírom Önnek az 

én véleményemet a teendők iránt:

Készítse el kellőleg felszerelt kérvényét a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter úrhoz, oly tartalommal, hogy Ön alkalmaztatást kér valamelyik 

középiskolánál, elsősorban azonban eddigi tanulmányainak megfelelően 

a Múzeumnál. Ezt a kérvényt küldje be M[olnár] Victor államtitkár úrhoz 

címezve. Úgy gondolom azonban, még jobb lenne, ha személyesen jönne 

fel, s személyesen adná be azt az államtitkár úrnak. Ha csak lehetséges, én 

magam szeretném Önt az államtitkár úrnak bemutatni.

Ne reméljen sokat, de ne is csüggedjen el.

Szíves üdvözlettel:

Mika Sándor

13 Kaposi Molnár Viktor (Brassó, 1859 – Budapest, 1918) kultúrpolitikus, 

közoktatási államtitkár, a brassói evangélikus magyarság (a hétfalusi csángók) 

egyházmegyéjének felügyelője. Apja lutheránus lelkész volt. Molnár Viktor a brassói 

katolikus főgimnáziumban vélhetően Mika Sándor osztálytársa volt. Kolozsvári jogi 

tanulmányai után osztrák, német és francia fakultásokon peregrinált. Terfort, Eötvös 

és Wlassics kultuszminisztersége idején indult pályája a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztériumban. Elévülhetetlen érdemei vannak az elmaradott nemzetiségi 

többségű vármegyék magyar oktatásügyének fejlesztésében. A csángók közművelődési 

viszonyainak javítására nagy gondot fordított.
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Brassó, 1906. augusztus 26.

Kedves Doctor Úr!

Szíves sorait örömmel olvastam, köszönöm bókjait, s továbbra is jó mun-

kakedvet kívánok Önnek. Sajnálom, hogy Langné asszonynál való laká-

sának annyi akadálya van, s nem is ajánlom, hogy az adott körülmények 

között Ön e tervet forcirozza. Rendezkedjék úgy be, amint az Önre nézve 

lehetőleg a legkényelmesebb.

Szándékát a 16. század intézményeire vonatkozólag feltétlenül helyese-

lem. Ön tudja, hogy én ezt tartom az igazi politikai történetnek s történeti 

irodalmunk e tekintetben oly rettenetesen szegény! Ön most a forrásnál 

van, gyűjtsön adatot, a feldolgozásnak majd megjön az ideje.

Igen örvendek kilátásba helyezett pesti látogatásának, s kérem, tovább-

ra is tiszteljen meg bizalmával, s keresse fel minél gyakrabban soraival az 

Ön 

 igaz barátját,

Mika Sándort

[P. s.:] Feleségem is üdvözletét küldi, s azt izeni, hogy szeptember 4-én 

Budapesten leszünk.

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1907. március 7.

Kedves Doctor Úr!

Küldeményét megkaptam, s nagyon hálás vagyok érte. Sok érdekes dolog 

van benne a török felfogásról Erdély közjogi állására. Nem lennék őszin-

te, ha nem írnám meg, hogy folytatását kiváló érdeklődéssel várom, de 

viszont nem szeretnék Önnek nagyon terhére lenni. Tudom, hogy dolga 

úgyis elég van, nekem pedig nem oly sürgős!

Talán már nemsokára eldől, hogy ki lesz a Levéltár igazgatója: Nagy 

Gyula vagy Csánki. Addig nem igen számíthatunk az Ön ügyének 

elintézésére.



Beküldötte-e már értekezését a Budapesti Szemlének?

Fogadja még egyszer köszönetemet s feleségem és magam részéről 

szíves üdvözletünket.

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Brassó, 1907. július 24.

Kedves Doctor Úr!

Rég várt szíves sorait megkaptam. Örvendek, hogy hivatalos elfoglaltsága 

nem terhes, annak is örvendek, hogy igen tisztelt főnöke az Ön szelídsé-

gét még próbára nem tette, de az Ön délutáni és estvei elfoglaltságának 

már kevésbé örvendek. Inkább szerettem volna, ha Ön ezt az időt saját 

tanulmányainak szenteli.

Igaza van Önnek, a német beszéd elsajátítása Önnek egyik főfeladata, 

s ezt legjobban úgy érheti el, ha családban lakik. Lang Hermine asszony, 

hová Önt ajánlottam volt, azóta írt nekünk, s mély sajnálatát fejezte ki, 

hogy mikor Ön nála járt, nem lehetett honn, s így Ön hiában fáradott. 

Kért, írjam meg Önnek, hogy még egyszer keresse fel, mert ő a legnagyobb 

örömmel fog Önnek pensiót adni. Tudja-e még az adresse-t? Melich14 úr 

volt-e már Bécsben? Jár-e Ön szorgalmasan a Kunsthistorisches Muse-

umba? Igyekezzék, ha lehet, Károlyi Árpáddal15 megismerkedni.

Feleségem nagy érdeklődéssel olvasta az Ön levelét, s szíves üdvözletét 

küldi Önnek.

14 Melich János (Szarvas, 1872 – Budapest, 1963) nyelvész, egyetemi tanár, az Országos 

Széchényi Könyvtár igazgatója, a MTA tagja.
15 Károlyi Árpád (Pest, 1853 – Budapest, 1940) történész, levéltáros, a MTA tagja. 

Mika Sándorhoz és Th allóczy Lajoshoz hasonlóan Szilágyi Sándor tanítványa – talán 

legkedvesebb neveltje – volt. 1875–1930 között Ausztriában élt, a Haus-, Hof- und 

Staatsarchivban dolgozott (1893-tól aligazgató, 1909–1913 között igazgató miniszteri 

tanácsosi rangban). Közben az 1880-as években oktatott a budapesti egyetemen is. 

1920-ban megalapította a Bécsi Magyar Történeti Intézetet, amelyet államtitkári 

rangban vezetett 1928-ig. 1933-ban végleg hazatelepült Budapestre. A magyar 

történettudomány nagy szervezőegyénisége volt.

264 arató györgy
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Kérem, írjon minél gyakrabban, nem is gondolja, mennyire érdekel az 

Ön sorsa.

Szíves üdvözlettel:

Mika Sándor

[P. s.:] Boreczky16 az ösztöndíjat megkapta.

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1907. október 5.

Kedves Doctor Úr!

Engedjen meg, hogy szíves soraira csak most válaszolok, de Ön tudja, 

hogy minő rossz levélíró vagyok, s ezt a gyöngeségemet bizonyára el fogja 

nézni.

Végtelenül sajnálom, hogy betegeskedik, s nagyon kérem, ügyeljen 

magára. Ne kövesse az én példámat, mert az én életemet a betegség eléggé 

megnehezítette. Reménylem azonban, hogy a szép őszi idő felhasználása, 

a szabadban való gyakori tartózkodás jótékony hatással lesz egészsége 

helyreállítására.

Én folytatom az erdélyi–török viszonyok tanulmányozását, de mindin-

kább érzem a nagy hiányt, hogy ti. a portai császári residensek jelentéseit 

nem használhatom fel.

Öntől jobb híreket várva maradok szíves üdvözlettel

 igaz barátja:

Mika Sándor

16 Boreczky Elemér, 1900-tól Eötvös collegista.
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1907. december 11.

Kedves Doctor Úr!

Levelét megkaptam, s szívessége, hogy az én dolgomról nem feledkezett 

meg, valóban meghatott. A dolog úgy áll, hogy én tulajdonképpen a 

kapitiha intézménnyel mint ilyennel foglalkozom, mint egyik részével 

ama fontosabb kérdésnek, mely a porta és az Erdély közötti viszonyt, 

illetőleg ennek történetét tárgyalja. Ebből következik, hogy a bécsi rezi-

densek jelentéseiből engem azok érdekelnek, mik a kapitihák és az erdélyi 

követek egyéniségére vonatkoznak: minő állást foglaltak el Konstantiná-

polyban, hogyan tudtak érvényesülni, minő volt a viszonyuk a portához, 

más követekhez, így a bécsi rezidensekhez is? S ezekkel együtt mindig a 

háttérben, minő volt Erdély és a porta viszonya, hogyan fogták fel ezt a 

törökök és a németek.

Különben, ha Karácsonykor idejön, akkor egyéb dolgokkal együtt ezt 

is megbeszéljük. Nagyon örvendenék, ha találkozhatnánk, ha csak teheti, 

ránduljon le. Addig is igen szépen köszönöm jóságát. Fogadja szíves üd-

vözletünket, a viszontlátás reményében maradok igaz híve:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. február 8.

Kedves Doktor Úr!

Szíves sorait megkaptam, s a küldött regesztákért fogadja legszebb 

köszönetemet.

Igen örvendek, hogy az osztályfőnök úr Ön iránt oly kedves volt, s 

tökéletesen egyetértek Önnel, hogy most minden további lépés fölösleges. 

Azonban legyen meggyőződve, hogy bármikor szüksége lenne rám, én 

mindenkor rendelkezésére állok az én szerény tehetségem szerint.
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A kérdéses cikket küldje be bátran a Budapesti Szemlének, meg vagyok 

győződve, szívesen fogják közölni, de én különben is fogok ez ügyben 

beszélni.

Boreczky adressét, mivel Horváttal nem beszélhettem, Bartoniektől 

kértem, ki megígérte, hogy személyesen megírja Önnek. Talán már meg 

is kapta?

Még egyszer köszönöm szeretetreméltó szívességét, s kérem, ne feled-

kezzék meg rólam, hanem írjon minél gyakrabban.

Feleségemmel együtt szívesen üdvözöljük.

Igaz híve:

Mika Sándor

[P. s.:] A Benkner-levél rendkívül érdekes; kell ott még több ilyennek 

lenni, de nem a portához, hanem a bécsi udvarhoz intézve!

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. április 10.

Kedves Doctor Úr!

Szíves sorait megkaptam, de egy kellemetlen arcdaganat miatt kénytelen 

vagyok a szobát őrizni, s egy pár nap beletelik, míg az államtitkár urat 

felkereshetem.

Legyen meggyőződve, hogy én a legmelegebben fogom az Ön ügyét az 

államtitkár úrnak ajánlani, de az eredményről természetesen jót nem áll-

hatok. A legnagyobb nehézséget abban látom, hogy az egyetem ajánlatára 

szokta a miniszter az ilyen ösztöndíjakat adományozni, s nem tudom, el 

lehet-e ezt kerülni. Ha nem lehet, akkor Th allóczy17 úr közbenjárása igen 

17 Th allóczy (1877-ig Strommer) Lajos (Kassa, 1857 – Herceghalom, 1916) történész, 

levéltáros, a MTA tagja. Egyetemi tanulmányai idején Károlyi Árpádhoz és Mikához 

hasonlóan Szilágyi Sándor tanítványa volt. 1885-től a bécsi kamarai levéltár őre, 

pénzügyminisztériumi tisztviselő, 1913–1916 között a Magyar Történelmi Társulat 

elnöke, 1916-tól a megszállt Szerbia polgári kormányzója. Bécsi lakása híres-hírhedt 

társasági életéről volt nevezetes. 1916-ban Ferenc József temetéséről hazajövet a 

Herceghalomnál történt óriási vasúti szerencsétlenség áldozata lett.
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szükséges lenne Fejérpatakynál18 és Marczalinál.19 Sőt, ha egy pár sort 

írna az államtikár úrnak, vagy, mi még jobb volna: a miniszternek, az a 

dolgot lényegesen megkönnyítené.

Véleményem tehát az, hogy kérvényét haladék nélkül küldje be a 

Minisztériumba, megjelölve pontosan, hogy minő tanulmányokat szán-

dékozik folytatni, s ha lehet, szerezzen be melléklet gyanánt egy ajánlóle-

velet Th allóczytól vagy Károlyitól. Az ösztöndíjat egyelőre csak egy évre 

kérje, a második évre aztán úgyis biztosan megkapja.

Egyszersmind kérem, keressen fel, ha nagy áldozat nélkül teheti itt 

Budapesten. Szóval az ily dolgokat sokkal könnyebb elintézni.

Cikkének kiadása iránt a Budapesti Szemlében beszéltem Angyal20 

úrral, s azt hiszem, e tekintetben nyugodt lehet.

A viszontlátás reményében szívesen üdvözli:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. június 17.

Kedves Doctor Úr!

Bocsásson meg, hogy utolsó levelére nem válaszoltam, de az Ön helyzetét 

annyira zavarosnak találom, hogy nem tudok egyelőre tájékozódni. Kü-

lönösen homályosak előttem az Ön jelenlegi főnökének intensiói. Éppen 

ezért arra kértem az államtitkár urat, hogy az ösztöndíj kérdését tartsa 

még függőben. Nem szeretném ugyanis az Ön levéltári alkalmaztatásának 

18 Fejérpataky László (Eperjes, 1857 – Budapest, 1923) történész, levéltáros, egyetemi 

tanár, a MTA tagja, az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója, a Magyar Nemzeti 

Múzeum főigazgatója. A magyar diplomatika és általában a történeti segédtudományok 

egyetemi oktatásának és modern kutatásának egyik megalapozója. 1880-ban Szilágyi 

Sándor mellett dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, 1881-ben Berlinben és Párizsban 

peregrinált, itt találkozhatott Mika Sándorral.
19 Marczali (1875-ig Morgenstern) Henrik (Marcali, 1856 – Budapest, 1940) történész, 

egyetemi tanár, a MTA tagja. Iskolateremtő, rendkívüli munkásságú történész volt.
20 Angyal (1880-ig Engel) Dávid (Kunszentmárton, 1857 – Budapest, 1943) történész, 

kritikus, egyetemi tanár, dékán, a MTA tagja és titkára. Egyetemi tanulmányai után 

hosszú ideig nevelősködött, majd középiskolai tanár lett. Tanított a VII. kerületi 

Barcsay utcai gimnáziumban is, ahol Mika Sándor is oktatott.
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útját elvágni. Többször beszéltem az Ön ügyével Melich úrral is, ki Önnek 

igaz jóakarója, s mindketten úgy látjuk, hogy mégis a legjobb lenne Önre 

nézve, ha az Országos Levéltárhoz kerülne. Ez pedig meglesz, mihelyt 

eldől a Levéltár igazgatóságának kérdése. Mert ha Csánki21 lesz, őt szava 

kötelezi, ha Nagy Gy[ula]22 lesz, nála Melich fogja keresztülvinni, mert 

Nagy Gy[ula] le van kötelezve.

Az Erdődy-dolgot – bár elvonja eddigi tanulmányaitól – fogadja el, 

mert anyagilag, reménylem, előnyös lesz, és elsősorban az embernek élni 

kell! Szóval kérem, ne csüggedjen, a dolog lassanként tisztázódni fog, s 

reménylem, úgy, hogy Ön is meg fog vele elégedni.

Mi e hó 25-én fogunk szokott nyári tartózkodásunkra Brassóba utaz-

ni. Kérem tehát, ha nekem ír, oda címezni.

Feleségemmel együtt szívesen üdvözöljük:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. szeptember 24.

Kedves Doctor Úr!

Tegnap végre találkoztam az államtitkár úrral, s előadtam az Ön ügyét. 

Véleménye ez: adjon egy beterjesztést a miniszter úrhoz, hogy megválto-

zott körülmények miatt az ösztöndíjat nem fogadhatja el, de kéri annak 

fenntartását későbbi időre. Ez azt jelenti, hogy Ön a mostani adományra 

hivatkozva később, ha levéltári szolgálatban lesz – mit Melich úrnak 

Nagy Gyula egész határozottan megígért – e stipendiumot mindig fel-

használhatja egy külföldi tanulmányútra.

21 Csánki Dezső (Füzesgyarmat, 1857 – Budapest, 1933) történész, levéltáros, a MTA 

tagja. 1893-tól országos levéltárnok. Az ő kezdeményezésére épült föl az Országos 

Levéltár budavári palotája. 1919–1932 között főigazgatója volt intézményének, 1923-

ban megindította és nyugdíjazásáig szerkesztette a Levéltári Közleményeket.
22 Tasnádi Nagy Gyula (Harkács, 1849 – Budapest, 1924) történész, levéltáros, a MTA 

tagja, 1899-től a Magyar Történelmi Társulat főtitkára, 1909–1912 között országos 

főlevéltárnok. Mintaszerű forráskiadványai tették híressé szakmájában.
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Az államtitkár úrra igen jó benyomást tett az Ön lelkiismeretes eljárá-

sa. Én is azt ajánlom tehát, ne fogadja el most az ösztöndíjat, később még 

felhasználhatja.

Ügye a levéltárnál Melich úr szerint igen jól áll. Bécsben nemsokára 

társat kap Sulica23 vagy Török Pali24 személyében.

Feleségemmel együtt szívesen üdvözöljük:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. november 17.

Kedves Doctor Úr!

Kétrendbeli szíves levelét megkaptam. Válaszom a következő:

ha Ön az ösztöndíj már kiutalványozott első felét már felvette, akkor 

fogadja el a Károlyi ajánlatát, mert egy évre a megélhetése biztosítva van. 

Hogy az ösztöndíj nem a Th allóci úr személyéhez van kötve, arról jót 

állok, más szóval Ön az ösztöndíj második felét is biztosan meg fogja 

kapni. Azt azonban, hogy Ön az ösztöndíjat még a további második évre 

is megkaphatja-e, csak azon esetre lehet biztosra venni, ha Molnár Viktor 

úr akkor is államtitkár lesz.

Tanácsot nem merek Önnek adni, de nézetem szerint az Ön jövője a 

Károlyi úr oldala mellett van; s mindaddig, míg Molnár V[iktor] állam-

titkár, megélhetését Bécsben biztosítani is merem.

23 Sulica Szilárd (Brassó, 1884 – ?, 1945) irodalomtörténész, romanista, 1902-

től az Eötvös Collegium tagja. Egyetemi tanár a budapesti, szegedi, kolozsvári 

tudományegyetemen. 1936-tól a szegedi egyetemi könyvtárat vezette. A magyar 

irodalomnak a román irodalomra tett hatásával foglalkozott.
24 Török Pál (Kolozsvár, 1885 – Budapest, 1943) történész, tanár. 1903-tól Eötvös-

collegista. Főleg diplomáciatörténettel foglalkozott, a XVI. századi konstantinápolyi 

Habsburg-követség történetéről írt munkája és forrásgyűjteménye kéziratban maradt. 

Élete alkonyán írt, Magyarország története című munkája – Szekfűvel polemizálva – a 

dualizmust emelkedő nemzeti időszaknak mutatja be, és jelentős érveket sorakoztat 

föl a korszak zsidóellenes szellemi és politikai fölfogása ellenében.
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Szíves üdvözlettel:

Mika Sándor

[P. s.:] Ha szükségesnek tartja, levelemet Károlyi úrral közölheti.

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. november 18.

Kedves Doctor Úr!

Tegnapi leveleink keresztezték egymást. Válaszom ma is az, hogy az Ön 

tudományos jövőjének helye Károlyi úr oldala mellett van. Azt, hogy 

véglegesen Bécsben maradjon, Önnek kell eldönteni, hogy ti. érez-e ma-

gában erre kedvet és bátorságot.

Ami az ösztöndíj kérdését illeti, most sem írhatok egyebet, mint teg-

nap, hogy ti. míg Molnár úr államtitkár marad, addig az ösztöndíj meg-

tartása körülbelül bizonyos. Hiszen én két évre kértem az Ön számára, s 

az államtitkár úr úgy ígérte meg. Nagy baj lenne az, ha Molnár úr a mi-

nisztériumból eltávozna, mi jelen körülmények között kizárva nincsen.

Ha elfogadja Károlyi úr ajánlatát, hozzon magával Károlyi úrtól egy 

ajánlatot, hogy a Hof-Archivban való alkalmaztatását par excellence 

nemzeti érdekek kívánják.

Értesítsen engemet is elhatározásáról.

Igaz barátja:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. december 2.

Kedves Doctor Úr!

Folyamodását ma reggel kaptam meg, s még ma reggel elvittem az ál-

lamtitkár úrhoz, ki azt elfogadta, s annak sürgős elintézését signálta. 

Reménylem, hogy az ügy kedvezően fog elintéztetni.

Szíves üdvözlettel igaz híve:

Mika Sándor
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1908. december 19.

Két rendbeli levelét vettem, s ma délelőtt felmentem a minisztériumba az 

államtitkár úrhoz. Az ügy Szász Károly25 miniszteri tanácsosnál van, s az 

államtitkár úr oly szíves volt, hogy telephon útján megkérdezte az ügy ál-

lását. Szász K[ároly] nem tudja, minő formában állítsák ki a biztosítást,m 

miután a minisztérium bizonytalan időre magát le nem kötheti. Az ál-

lamtitkár úr úgy gondolja a kérdést megoldhatónak, hogy a biztosítást a 

kívánt módon kiállítják, de Öntől nyilatkozatot kérnek pro forma, hogy 

az ösztöndíjat két évnél tovább igénybe nem veszi. Ugyanakkor az állam-

titkár úr Szász K[ároly] urat magához kérte, hogy a nyilatkozat formáját 

megállapítsák.

Én az államtitkár úr fi gyelmét ismételten felhívtam az ügy sürgős 

voltára, s meg is ígérte annak kellő időben való elintézését. Mindazáltal 

Horváth urat is felkérem, hogy a napokban sürgesse meg Szász K[ároly] 

ügyosztályában az ügy elintézését. Impressiom az, hogy itt a dolog menni 

fog, s ha Bécsben is jól megy minden, az Ön tudományos jövője biztosítva 

van.

Lejövetelét az államtitkár úr nem tartja szükségesnek, de ha a dolog 

mégis késni találna, e hó végén jöjjön le Th allóczy vagy Károlyi úr aján-

latával. Károlyi úrnak adja át tiszteletemet s köszönetemet az Ön iránt 

tanúsított jóakaratáért.

Szíves üdvözlettel:

Mika Sándor

25 Szász Károly (Szabadszállás, 1865 – Budapest, 1950) politikus, irodalomtörténész, 

a MTA tagja, a magyar képviselőház elnöke. Szász Károly református püspök 

és irodalmár fi a. Hasonnevű fi a (1905–1980) költő és könyvtáros volt. Az 

irodalomtörténetben szélsőséges Ady-bírálatával híresült el. Mika levelének keltekor a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium irodalmi és tudományos osztályának főnöke 

volt.
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1909. március 31.

Kétrendbeli levelét vettem, s engedjen meg, hogy csak most válaszolok. 

Részint betegségem okozta ezt, részint az írás nehézsége.

Ne engedje magát elcsüggeszteni a – féle nyilatkozatok által, sőt bizo-

nyítsa be, hogy nincs igaza, a megkezdett thema kidolgozása által. Hogy 

az Ön terve mennyiben keresztülvihető, nem ismerve az Ön kezében levő 

anyagot, nem ítélhetem meg, de a tervet jónak találom, s én nem kételke-

dem, hogy az összefoglaló bevezetés is jó lesz, ha nem is Ranke tolla- és 

tudásához hasonlítható. De Ranke is csak egy volt a 19. században, s már 

negyven éves volt, mikor első nagy munkája megjelent. Várom a mutat-

vány megküldését.

A K[árolyi] úr által ajánlott dolgok közül nagyon tetszik nekem a 

Jászai művének folytatása (Angyal nem fogja azt megcsinálni, arról ke-

zeskedem) és a bécsi rezidensek jelentéseinek feldolgozása. Ha mostani 

themáját bármi okból elhagyná, vegye komoly megfontolásra e kérdése-

ket. Reménylem azonban, hogy egyelőre ez nem következik be.

Magamról nem sok jót írhatok. Nincs egészségem és nincs munka-

kedvem! Csak akkor vagyok boldog, ha egy jó könyv olvasása közben 

megfeledkezem a magam mostoha sorsáról. 

Feleségemmel együtt szíves üdvözletünket küldjük:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Brassó, 1909. július 26.

Kedves Doctor Úr!

Kétrendbeli szíves levelét megkaptam, s válaszom utolsó levelében tett 

kérdéseire a következő:

A brassói források V. és VI. kötete krónikákkal lesz megtöltve. 

Számadási könyveket évekig nem szándékoznak kiadni. Önnek tehát 

okvetlenül itt kellene dolgozni, ha a számadási könyvek az 1551–6 évekre 
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megvannak, minek nem járhattam utána, mert a levéltár átalakítási mun-

kák miatt ez idő szerint zárva van.

Írjon minél gyakrabban, s bocsásson meg, hogy én ily ritkán s akkor is 

ily szárazon válaszolok.

Mindnyájan szíves üdvözletünket küldjük.

Öreg barátja:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1909. november 15.

Kedves Doctor Úr!

Szíves sorait már régen vártam, s nagyon örvendettem, mikor megkap-

tam. Szabó D. úr dolgai ne háborgassák Önt, végezze ő az ő dolgát, ahogy 

neki tetszik, s beszéljen Önről bármit, az az Ön reputatioját a legkevésbé 

sem érinti.

Reménylem, nem veszi rossz néven, ha egy kéréssel fordulok Önhöz. 

Marczali úr azt állítja, hogy a bécsi Kriegsarchivban van Hadik gene-

rálisnak egy jelentése az ő híres berlini kirándulásáról a hétéves háború 

alatt. Ha Ön ezt nekem megszerezhetné, nagyon lekötelezne, szeretném 

az Olvasókönyvem utolsó kötetében közleni.

Új dolgot innen alig írhatok. Tülekednek a kolozsvári egyetem művelt-

ségtörténeti kathedrájáért – és milyen emberek! Én egészen visszavonulva 

élek, s familiárisaim száma erősen megfogyott. Már csak Szabó D[ezső]26 

látogat meg hetenként egyszer. Sokat pletykál, de Önről természetesen 

énelőttem a legnagyobb respectussal beszél.

26 Szabó Dezső (Makó, 1882 – Debrecen, 1966) történész, egyetemi tanár. Nem azonos 

– az 1900-tól Eötvös-collegista – Szabó Dezső íróval.
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Eckhart27 egyszer írt Berlinből. Tangl28 igen barátságosan fogadta, de 

azért a második félévre szeretne mégis Bécsbe menni. Ezt én is óhajtanám.

Írjon minél gyakrabban, s ne nehezteljen, ha én ezentúl is kénytelen-

ségből rossz levélíró maradok.

Mindnyájan szíves üdvözletünket küldjük.

Öreg barátja:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1909. december 23.

Kedves Doctor Úr!

Már oly régen akartam írni Önnek, de mindig közbejött valami, pedig ha-

csak egy pár sorral is viszonozni kívánnám az Ön szíves megemlékezéseit.

Tegnap hozta el Szabó Dezső az új munkáját, de még nem nézhettem 

át. Úgy hallottam, hogy Borovszky29 Károlyi urat akarja felkérni bírálatá-

ra. Nagyon kíváncsi volnék a Károlyi úr véleményére.

27 Eckhart Ferenc (Arad, 1885 – Budapest, 1957) történész, egyetemi tanár, a MTA tagja. 

1904-től Eötvös-collegista. 1911-től a bécsi levéltárakban kutatott állami ösztöndíjjal. 

1919-ben állami beosztásban – külügyminiszteri osztálytanácsosként – azzal volt 

megbízva, hogy segédkezzék a bécsi magyar vonatkozású levéltári anyag hazahozatala 

előkészítésének előkészítésében. 1929-től a pesti jogi kar jogtörténeti tanszékét vezette. 

A magyar jogtörténetírás legnagyobb alakja volt. Intézménytörténeti módszertana, 

szigorú kritikai érzéke szembe állította a Timon Ákos nevével fémjelezhető hivatalos és 

hagyományelvű jogtörténeti szemlélettel, emiatt heves támadások érték a ’30-as évek 

elején. Ezekre válaszul 1941-re megírta a Szent Korona-tan korszerű elemzését. 1943–

1945 között a Századok szerkesztője, 1946–1949 között a Magyar Történelmi Társulat 

elnöke volt. A kommunizmus idején meghurcolták, a komolyabb atrocitásoktól 1956 

után halála mentette meg. 1986-ban a MTA rehabilitálta. Testvére Eckhardt Sándor 

francia fi lológus, szintén Eötvös-collegista (1909).
28 Tangl, Michael (Wolfsberg, 1861 – Klagenfurt, 1921) osztrák történész, berlini 

egyetemi tanár. Középkori diplomatikával foglalkozott, 1894-ben Innsbruckban 

kiadta máig ható nagy munkáját a késő-középkori pápai kancellária működéséről (Die 

päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200–1500).
29 Borovszky Samu (Bácsordas, 1860 – Budapest, 1912) történész, helytörténész, a 

MTA l. tagja és tisztviselője, a Magyarország vármegyéi és városai sorozat alapító 

szerkesztője.
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Sikerült-e a Hadik-féle jelentésre rábukkannia? Marczali határozottan 

állítja, hogy a Kriegsarchivban olvasta.

Mindnyájan szíves üdvözletünket küldjük, és kellemes ünnepeket, 

boldog új évet kívánunk.

Öreg barátja:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1910. február 18.

Kedves Doctor Úr!

Legyen elnézéssel, hogy kétrendbeli szíves levelére csak most válaszolok.

Mindenekelőtt fogadja köszönetemet a Blankenstein-huszárok ez-

redesének ügyeiben adott felvilágosításáért. Az csakugyan – mint én 

is meggyőződtem – nem volt született magyar, s így jobba dolgot nem 

feszegetni.

Eckhart írt nekem, hogy Bécsből azt az értesítést kapta, hogy felvételé-

nek mi sem áll útjába, ha kötelezi magát, hogy két szemeszteren át marad 

ott. Tőlem kért tanácsot, hogy mitevő legyen, de ezt én nem dönthetem 

el, s így nem is tudom, mire határozza el magát: elmegy-e Bécsbe vagy 

sem.

Mit beszélnek Bécsben a Marczali-ügyről? Itt a vélemények nagyon 

eltérők. Szabó D. barátunk szeretne valami demonstratiót rendezni 

Marczali mellett, de én attól tartok, hogy az többet fog ártani, mint 

használni.

Feleségemmel együtt szíves üdvözletünket küldjük.

Őszinte barátja:

Mika Sándor
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1910. február 28.

Kedves Doctor Úr!

Szíves értesítése rendkívül megörvendeztetett. Fogadja pályája kezdetén 

szerencsekívánatomat.

Nagyon, de nagyon örvendek, hogy jövőjét biztosítva látom, s büszke 

vagyok arra, hogy Önt némileg törekvésében támogathattam.

Feleségem is gratulál, s szíves üdvözletét küldi:

Őszinte barátja:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1910. március 30.

Kedves Doctor Úr!

Szíves elnézését kérem, hogy többrendbeli levelére csak most válaszolok, 

s most sem oly módon, amint azt óhajtanám.

Vonatkozik ez fejérvári levelére. Miért nem rándult be hozzánk is 

egypár órára? Levélben nehéz, sőt csaknem lehetetlen az Ön soraira 

refl ectálni, annyival inkább, mert homályos részletek is vannak benne, 

vagy legalábbis előttem rejtélyes célzások. Közös barátunkat ismerjük: 

róla nem érdemes szót vesztegetni. Ő mindenképpen érvényesülni akar, 

s ezt el is fogja érni.

Homályos előttem, amit Ön saját magáról mond. Nagyon sajnálnám, 

ha ismét kishitűsködnék. Önnek nincs szüksége arra, hogy mindenáron 

szerepeljen. Jelen állásában bátran nézhet a jövő elé, s tanulhat és előké-

szülhet, hogy legyen idővel az, ami szerintem kell, hogy Önből legyen. 

Ranke 38 éves volt, mikor első nagy munkájával a világ elé lépett.

Igen örvendek, hogy Eckhartot szívesen fogadta, és jó véleménnyel van 

felőle. Kérem, vegye őt szárnyai alá, és segítse, amennyire teheti. Meg 

vagyok győződve, hogy Önök, kik legkedvesebb tanítványaim voltak, s 

kiknek távollétét oly sajnálatosan érzem, meg fogják egymást érteni.
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Vojnovichnál30 ismét megsürgettem az Ön cikkének kiadását. Tegnap 

kaptam válaszát, hogy a legközelebbi számok egyikében adni fogja.

Írjon minél gyakrabban és minél többet.

Szíves üdvözlettel igaz barátja:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1910. május 7.

Kedves Doctor Úr!

Jó szívében bízom, hogy hosszú hallgatásomért nem neheztel. Mentsége-

mül felhozhatom, hogy az utolsó időben szembajjal is kínlódom.

Feltétlenül jól tette, hogy a stipendium vissza nem fi zetéséért lépéseket 

tett, s úgy tudom, hogy az ügyet a minisztériumban kedvezően fogják el-

intézni. Mikor szándékozik Erdélybe utazni? Mi az idén nem Brassóban, 

hanem Háromszéken fogunk nyaralni, de ha szüksége volna rá, szívesen 

fogom ajánlani ottani ismerőseimnek, hogy kutatásaiban támogassák.

Sz. D. barátunk a múlt alkalommal kiöntötte szíve fájdalmát, de erről 

csak élőszóval akarok nyilatkozni.

Mit mondanak a bécsiek a Marczali aff aire-ről?

Pünkösdre nem nézhetne be pár órára hozzánk?

Feleségemmel együtt szívesen üdvözöljük.

Öreg barátja:

Mika Sándor

30 Vojnovich Géza (Debrecen, 1877 – Budapest, 1952) irodalomtörténész, esztéta, a 

MTA tagja. Gyulai Pál tanítványa volt. 1900-ban hat kötetben kiadta Shakespeare 

műveit magyarul. Elkészítette Eötvös József műveinek kritikai kiadását, élete végén 

Arany János műveinek kritikai kiadásán dolgozott (1951–1953 hat kötetet jelentetett 

meg). Számos kulturális közéleti tisztsége mellett 1933–1935 között a Magyar Nemzeti 

Színház igazgatója is volt.
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Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1910. augusztus 28.

Kedves Doctor Úr!

Bocsásson meg, hogy kétrendbeli szíves sorainak átvételéről csak most 

értesítem.

Ma érkeztem vissza Háromszékről, hol alkalmilag a székely eredet és 

letelepedés kérdésére vonatkozólag szedtem össze egypár helyi adatot.

Az Ön levelében közlöttekre majd jut idő szóban refl ectálnom. Mikor 

lesz szerencsénk itt Budapesten?

Közös barátainkról is lesz némi mondanivalóm.

Szíves üdvözlettel:

Mika Sándor

Mika Sándor Szekfű Gyulának

Budapest, 1911. november 28.31

Kedves Barátom!

Örömmel olvastam levelét, s különösen örvendek azon, hogy komolyan 

elhatározta magát Nádasdy életrajzának megírására.

A kiadás iránt ne legyenek semmi aggodalmai. Tegnap megbeszéltem 

Riedl32 úrral a dolgot, és ő a legnagyobb örömmel és készséggel fogadta 

az Ön ajánlatát. Bizonyos formalitások azonban vannak. Ön írni fog egy 

levelet Riedl úrnak (Andrássy út 82. sz.), amelyben röviden megírja a 

megírandó mű tervezetét, és hogy milyen terjedelmű lenne a munka, és 

mikorra lenne készen. E levél alapján Riedl úr mint előadó a bizottság 

31 manu aliena?
32 Riedl Frigyes (Ladomér, 1856 – Budapest, 1921) irodalomtörténész, tanár, a 

Kisfaludy Társaság tagja. Az Eötvös Collegium alapító tanári gárdájához tartozott. 

Főreáliskolai tanárkodás után, Gyulai Pál halálát követően (1909) a pesti egyetem 

irodalmi tanszéknek élére került. Ő mutatta ki a Th aly-féle álkuruc versek valós 

szerzőségét. Arany Jánosról írt monográfi ája korszakos jelentőségű. Péterfy Jenő 

(collegiumi szakvezetőtársa) közeli barátja volt. Jelentős tanítványi köre volt, maga is 

legalább annyira oktatónak, mint tudományos szakírónak tekintett magára.
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ülésén jelentést fog tenni, s az elfogadás iránt Riedl úrnak nincs semmi 

kétsége. Ha a kézirat kész, forma szerint bírálatra kiadják Károlyi Árpád 

úrnak vagy annak, akit Ön éppen óhajt. A kézirat beküldése után a kiadás 

nyomban következnék, miután Riedl úr nagyon szeretne eredeti munká-

kat adni, s éppen történelmi munkákra nincs semmi készlete. A tervezet 

megállapítása az 1911–18. évi cyclusra nem jelent semmit. Mihelyt Ön a 

munkával elkészül, Riedl úr soron kívül ki is fogja adni.

Válaszát Szabó Dezső úrnak éppenséggel nem mondhatnám erősnek, 

tekintve azt, hogy miképpen írt Szabó Dezső. Az bizonyos, hogy az Ön 

válasza igen találó volt.

Adja át Eckhart úrnak üdvözletemet, s maradok Önt is szívesen 

üdvözölve

öreg barátja:

Mika Sándor

Mika Sándorné Fink Eliz Szekfű Gyulának

Budapest, 1913. november 30.

Igen Tisztelt Doctor Úr!

Nekem küldött művét megkaptam, és igen szépen köszönöm.

Nagyon meghatott, hogy most is annyi szeretettel és ragaszkodással 

csüng felejthetetlen jó férjem emlékén, és hogy az ő emlékének ajánlotta 

ezen értékes munkáját. Mily büszke volna most szegény az ő legkedvesebb 

és legkiválóbb tanítványára, akinek őszerinte csak az az egy hibája volt, 

hogy túl szerény, és nem bízik eléggé önmagában. Meg vagyok győződve, 

hogy most is csak az Ön szerénysége nem tartja elég jónak és érettnek 

ezen munkáját. Riedl is 1–2 hónappal ezelőtt említette, hogy nagyon 

derék munka. Még csak be-bepillanthattam egypárszor könyvébe, de 

legközelebb elolvasom az egészet.

Gyermekeim is köszönetüket küldik.

Mindnyájunk szíves üdvözletével:

Mika Sándorné
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Mika Sándorné Fink Eliz Szekfű Gyulának

Budapest, 1914. szeptember 24.

Herrn Dr. Julius Szekfű

Hof- u. Staat V. Archivar

Wien I.

Minoritenplatz 1.

Igen Tisztelt Doctor Úr!

Bocsásson meg, hogy már megint zaklatom. Éppen most kaptam közve-

títéssel egy levelet attól a kisasszonytól, hol Klára Neuillyben lakott. Azt 

írja az illető, hogy Klára neki többször írt Flers-ből (Orne), de utolsó leve-

lét aug. 20-án kapta; és ebben a levélben Klára azt írta, hogy reméli, hogy 

körülbelül 10 nap múlva (tehát aug. vége felé) visszautazhatik Budapestre, 

és hogy Olaszország felé jön, és körülbelül 2 hétig fog az utazás tartani. 

Csodálkozik az illető, hogy azóta nem kapott több hírt Kláráról, ő azt 

hitte, eddig már itthon van. Azt írja, hogy mindenesetre a fl ersi polgár-

mester adhatna felvilágosítást, hogy Klára még ott van-e, vagy elutazott. 

Arra kérem tehát Önt, beszéljen a külügyminisztériumi ismerősével, és 

kérje meg, hogy kérdezősködjenek Flers-ben, Klára ott van-e, vagy mi 

történt vele. Olyan izgatott vagyok most megint, ha csakugyan elindult 

Klára augusztus végén Flers-ből, és még most sincs itthon, ki tudja, mi 

történt azóta szegénnyel. Bárcsak valami hírt kaphatnék tőle. Úgy látszik, 

nem utazott volt Loches-ba, ha aug. 19-én még Flers-ből írt Neuillybe, és 

csak hazajövetelről írt. Tegnapi lapomat és a pénzt megkapta-e? Kérem, 

ne vegye rossz néven, hogy mindig felkeresem bajommal, csak már ne 

adna annyi gondot ez a szerencsétlen párisi utazása Klárának, és csak 

volna már megint itthon. 

Szíves üdvözlettel régi híve:

Mika Sándorné
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Mika Sándorné Fink Eliz Szekfű Gyulának

Budapest, 1916. január 17.

Kedves Doctor Úr!

Köszönöm szíves fi gyelmét, nagy örömet szerzett nekem e füzet 

elküldésével.

Érdeklődve olvastam, mit írt Eckhart az Ön könyvéről. Meg voltam 

lepetve, milyen jól ír ő németül. De remélem, hogy ő fog azért még ma-

gyarul is írni. Kérem, adja át neki is köszönetemet és szíves üdvözletün-

ket. Mindenesetre nagyon jól tette, hogy a német tudományos köröket 

megismertette az Ön könyvével.

Fiam ezrede jelenleg Toporucz33 környékén van, de tartalékban, minek 

én természetesen nagyon örülök.

Mikor rándul le Pestre? Magántanársága megint sok port vert föl.

Szíves üdvözlet mindnyájunktól.

Igaz híve:

Mika Sándorné 

Mika Sándorné Fink Eliz Szekfű Gyulának

Budapest, 1918. március 25.

Kedves Doctor Úr!

Fogadja, kérem, hálás köszönetemet könyvéért, melyet tévedés folytán 

csak 2–3 nap előtt kaptam meg.

Ha szegény férjem élne, mennyire örülne, hogy legkedvesebb tanítvá-

nya egy értékes művet a másik után adja ki. Fájdalom, hogy ezt nem érte 

meg. Én is mindig örülök, ha valami sikerül Önnek, de én persze nem 

értek úgy hozzá.

Mikor jön ismét Pestre előadását megtartani? Ugye húsvét után 2 

hétre? Nagyon örülnénk, ha akkor kissé hosszabb ideig lehetnénk együtt. 

Azért kérem, jöjjön el egyik este hozzánk vacsorára, péntek, szombat 

33 Toporoutz (ma Toporovici, Ukrajna) galíciai község Csernovic közelében, az I. 

világháborúban a galíciai front egyik állomáshelye.
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vagy vasárnap, mikor Önnek legalkalmasabb. Csak értesítsen egy pár 

szóval, melyik este várhatjuk. Egész biztosan számítunk Önre.

Addig is mindnyájunk szíves üdvözletét küldi:

Mika Sándorné

Mika Sándor Eckhart Ferencnek

Bp. é. n. [1908? 1910?] június 27.

Kedves Doctor Úr!

Bocsásson meg, hogy kétrendbeli szíves levelére csak most válaszolok.

Amit utolsó levelében a magyar diplomatica tudományos niveaujáról 

ír, fájdalom, tökéletesen igaz. De a diplomatica magyar nagymesterének 

positivja oly szilárd, hogy azt megtámadni egyértelmű volna a hazaáru-

lással. Én azonban bízom az idők változásában és az Ön energiájában.

Mint talán már tudja, ösztöndíjának kiutalványozását július első 

napjaira helyezték kilátásba, s elintézését Bartoniek úr volt szíves magára 

vállalni.

Mi július 2–4. között szándékozunk innen elutazni, ezúttal nem Bras-

sóba, hanem falura Háromszék megyében. Erről azonban még fogom 

értesíteni.

Sok mindenről szeretnék írni, ha az írás annyira fárasztó nem volna. 

Így meg kell elégednem azzal a reménnyel, hogy majd szeptemberben 

Önnel és Szekfű úrral talán egypár napra együtt lehetünk.

Mindnyájan szívesen üdvözöljük.

Őszinte barátja:

Mika Sándor
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Függelék – Nekrológok

Domanovszky Sándor34 nekrológja Mika Sándorról

Történeti Szemle I. (1912) 477–479

Mika Sándor †

Amikor ez a folyóirat megindult, szerkesztője Mika Sándort is fölkérte, 

hogy közleményeivel a Történeti Szemle tartalmát gazdagítsa. A szép 

reményeket megsemmisítette a halál. Pedig Mika Sándor nagy tudása, 

az egész egyetemes történetet átölelő olvasottsága, különösen pedig ki-

váló ismeretei a középkor és a XVIII. század irodalmában följogosítottak 

arra a reményre, hogy legkiválóbb munkatársaink egyikét lássuk benne. 

Betegsége következtében a megígért cikkek elmaradtak, de Mika Sándort 

élénk érdeklődése a Szemle iránt és tanítványainak közreműködése még-

is szorosan hozzánk fűzték.

Amikor a magyar tudósok rögös pályáján kitűnő képzettséggel és kiváló 

tehetséggel megindult, éppen azokon a területeken tűnt föl, amelyeknek 

művelését folyóiratunk céljául tűzte ki. Külföldi tárgyakat dolgozott föl, 

amelyeknek földolgozása a mi könyvtári viszonyaink közt a legnehezebb. 

Már doctori értekezése Richelieuről szólt,35 majd a középkor elejével, 

főképp az investuturaharccal foglalkozott.36 Érdeklődése azonban nem 

állott meg egy korszaknál. Bizonyos universalis hajlam volt benne. Nem 

szerette az eseményeket vagy a kisebb korszakokat az egyetemes fejlődés 

szerves folyamatából kiragadni. Nem az egyének és az egyéni vonatko-

zások érdekelték; az intézmények fejlődésével szeretett foglalkozni, és 

magasabb, elvont szempontokból vizsgálta az eseményeket. Sokoldalú 

képzettségéről tanúskodnak könyvismertetései, amelyekkel a nyolcvanas 

34 Domanovszky Sándor (Nagyszeben 1877 – Budapest, 1955) történsz, egyetemi tanár, 

a MTA tagja. A pesti egyetemen többek közt Mika Sándor tanítványa volt (noha nem 

volt Eötvös-collegista). 1919–1920 között a párizsi magyar békedelegáció történész 

szakértője volt. Nevéhez fűződik a pesti egyetem művelődéstörténeti iskolájának a 

megszervezése és az átfogó Magyar művelődéstörténet c. munkának a szerkesztése. 

Számos középkori krónika kiadója.
35 Richelieu bibornok-miniszter befolyása Francziaországra és Európára. 1879.
36 A pápaság felemelkedése a XI. században. Budapesti Szemle 1883. – Ranke felfogása 

a középkor kezdetéről. Uo. 1884. – Az investitura kérdése. Kolozsvár, 1884.
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és a kilencvenes évek folyóirataiban sűrűn találkozunk.37 Később, brassói 

tanársága idején önálló kutatásaiban a specialis erdélyi, különösen brassói 

történet felé fordult, amelynek egyik legkiválóbb ismerője volt.38 Ennek a 

kornak a terméke Weiss Mihálynak, a híres brassói városbíró, Báthory 

Gábor fejedelem ellenfelének az életrajza is,39 amelyben a szerző Weiss 

történetét valósággal korrajzzá szélesítette ki, jellegzetes vonásokkal fest-

ve Erdély és Brassó viszonyait. Amikor azonban Mika Sándor 1892-ben a 

fővárosba került, ismét universalis hajlamainak hódolt. Munkabírása ak-

kor már nem volt a régi. Tanárkodása és tudományos működése testének 

gyönge szervezetét megőrölték, de tanulmányaitól sok testi szenvedése, 

gyakori kínzó betegségei sem vonták el. Akik ilyenkor meglátogatták, a 

betegágyban is könyvek közt, olvasgatva találták. Akkor alkotta terjede-

lemre legnagyobb munkáját: A hűbéresség és a keresztes hadjáratok ko-

rát,40 amelyben régi kedvenc tárgyához tért vissza. Ez a kötet nem puszta 

összefoglalása az irodalom eredményeinek, sok része eredeti kutatáson 

alapszik, magyar története értékes új gondolatokat tartalmaz.

Írói egyéniségére közvetve Ranke, közvetlenül, párizsi tanulmányai 

idején Monod volt legnagyobb hatással. Különösen a földolgozás módsze-

rében a franciák világos, áttetsző csoportosításának hódolt. Munkáiban 

és előadásaiban az anyagot a vezető eszmék körül logikusan és arányosan 

építette föl. Tanítványait a német kutatók pontos munkájára szoktatta, de 

emellett óva intette őket, hogy ne vesszenek el az adatok rengetegében.

1895-ben a tanárképző intézet gyakorló főgymnasiumának és a báró 

Eötvös József-collegiumnak tanára lett; két évvel később a bölcsészeti 

kar az erdélyi történet magántanárává habilitálta. Kolozsvárott ugyan 

már 1883–1886-ban működött mint magántanár, de azután Kolozs-

várról elkerülve venia legendije megszűnt. Betegeskedésén kívül 1895 

után új munkaköre is elvonta az irodalomtól. Működésének legszebb 

gyümölcsei ebben az időben a tanárképzés terén termettek. A gyakorló 

főgymnasiumban és az Eötvös-collegiumban 17 év alatt egy történetta-

nári generatió került ki az ő kezei alól.

37 Egy nagyobb cikk is: A franczia forradalom a legújabb világításban. Az Erdélyi 

Múzeum 1885. évfolyamában.
38 Egy szász történetíró a múlt századból: Hermann Mihály. A brassói főreáliskola 1888. 

évi értesítőjében. – Egy év Brassó és Erdély történetéből 1613. Az Erdélyi Múzeum 1891. 

folyamában. – I. Rákóczy György összeköttetése Brassóval. Történeti Tár 1893/4.
39 Weiss Mihály. Egy szász államférfi ú a XVII. századból. Budapest, 1893.
40 Nagy Képes Világtörténet. V. kötet. Budapest, 1900.
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Ennek a folyóiratnak számos munkatársa is tanárát, mesterét gyá-

szolja benne. Gyengéd lelkének minden rejtett kincsét föl kellene tárni, 

hogy megértse, aki maga nem tapasztalta: milyen szeretettel viseltetett 

minden tisztességes törekvés, minden ébredő munkakedv iránt, hogy 

hogyan tudta buzdítani az elernyedőket, milyen szeretettel feddte meg 

a könnyelműeket, miként irányította a kezdő tanárjelölt első kutató- és 

paedagógiai munkásságát, hogyan tűzött ki irányelveket azoknak, akik 

maguk ilyeneket alkotni nem tudtak, hogyan adott új eszméket és terelte 

tanítványait a tehetségüknek megfelelő föladatok megoldására. Bírájuk 

volt és barátjuk egy személyben: igazságos bíró és őszinte barát. Szétszór-

va az országban sokan, plántálják tovább azt a szellemi kincset, amelyet 

neki köszönhetnek, és sokan messziről is eljöttek temetésére, hogy még 

egyszer lássák, mielőtt a gyászos szemfedő a koporsóban is szelíd és 

jóságos arcát végképp letakarta. Tanítványai hálás tisztelettel őrzik meg 

emlékét.

Mika Sándor nekrológja ismeretlentől [Domanovszky Sándor?]

Századok 1912. 888–890.

Mika Sándor

1859–1912

A magyar történettudománynak szerény, de ritka képességű és tudomá-

nyú tagja költözött el az élők sorából Mika Sándorban. Életének csak első 

fele volt igazán az irodalomé: kolozsvári magántanárságának és brassói 

tanárságának évei. Akkor gyors egymásutánban jelentek meg dolgozatai; 

akkor írta meg Weiss Mihály életrajzát is, a mely a Magyar Történeti Élet-

rajzokban látott napvilágot. Ez a könyv tulajdonképpen nem is élet-, ha-

nem korrajz, a melyben Erdély és különösen Brassó város politikai viszo-

nyait és jelentőségét festette meg. A külföldi és az erdélyi történetnek volt 

hivatott művelője. Eleinte főképp a középkor elejével foglalkozott, akkor 

írta A pápaság felemelkedése a XI. században (1883.), Ranke felfogása a 

középkor kezdetéről (1884), Az investitura kérdése (1884.) című értekezé-

seit. Érdeklődése az egyetemes történet más korszakai iránt más tárgyak-

hoz is elvezette: Richelieu bíbornok-miniszter befolyása Francziaországra 

és Európára (1879), A francia forradalom a legújabb világításban (1885). 
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Brassóban főképp az erdélyi történet felé fordult. Weiss Mihály életrajzán 

kívül ebből az időből származnak: Egy szász történetíró a mult századból: 

Hermann Mihály (1888), Egy év Brassó és Erdély történetéből, 1613 (1891), 

I. Rákóczi György összeköttetése Brassóval (1893/4). Utolsó nagy munkája 

A hűbériség és a keresztes hadjáratok korának története volt (1900), amely 

után már csak a történettanítás szolgálatában álló munkák szerkesztésé-

vel foglalkozott.

Áthelyezése Budapestre ugyanis életében jelentős fordulatot hozott. 

Csakhamar a gyakorló főgymnasiumhoz, majd a báró Eötvös József-

collegiumhoz került, ahol egészen a tanárképzésnek szentelte minden 

idejét. Gyönge fi zikuma, folytonos betegeskedései akkor kivették kezéből 

a tollat. Attól az időtől kezdve már csak keveset írt, de tanítványai tiszte-

lettel hajoltak meg nagy tudása előtt, mely az európai történet egész széles 

mezejét átfoglalta, s a mely sohasem maradt el kora mögött, mert még 

betegségében sem mulasztotta, hogy a hazai és a külföldi történetiroda-

lom kiváló újdonságait áttanulmányozza. A középiskolai történettanítás 

terén pedig összefoglaló szempontok szerint csoportosított előadásaival 

valósággal új utakat tört, s ha a történettanítás az utolsó évtizedekben 

mélyebben szántott, mint azelőtt, abban Mika Sándornak jelentékeny 

érdeme van.

A tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiumában, egyetemi előadása-

in, de főképp a báró Eötvös József-collegiumban nagy hatással volt az ifj ú 

történettanári nemzedék nevelésére. Valósággal magához láncolta azokat 

a tanárjelölteket, akik szomjúhozva a tudományt, tanulni és munkál-

kodni vágytak. Magához vonzotta őket tudásának nagy anyagával, széles 

mezőket áttekintő szellemével és egyszerű egyéniségének szelídségével és 

nemességével. Egykor maga is a Szilágyi Sándor környezetében tapasz-

talva, nagyon jól tudta, hogy az ifj ú kutató első próbálkozásainál milyen 

sokat jelent a buzdító szó, az irányító vezetés. És a mit lassanként mind 

többen és többen kerültek ki kezei alól, írószobája valóságos középpont 

lett, a melyet hosszú évek múltán is sűrűn és szívesen kerestek föl ta-

nítványai. A Történelmi Társulat gyűléseire szorgalmasan eljárt, s ott 

rendesen az ifj abb nemzedék tagjai közt látták szelíd alakját.

A Történelmi Társulat elhunytával nemcsak választmányi tagját, 

hanem a hazai és a külföldi történet kiváló művelőjét és a magyar törté-

netírás mesterét gyászolja.
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Rombauer Emil41 nekrológja

Brassói Lapok 1914. április 12. 3–5.

In memoriam…

A Brassói Lapok jubileumi száma részére írta: Rombauer Emil

Midőn a Brassói Lapokat alapítása huszadik évfordulója alkalmából 

üdvözlöm, képzeletem önkéntelenül visszaszáll a Brassóban átélt évekre. 

Rég elmúlt események emléke elevenedik meg előttem, melyek a közben 

elmúlt évtizedek ködrétegén át nézve mind érdekesek, és nehezemre esik 

a válogatás, hogy melyiköket örökítsem meg.

Feltámad a férfi ak emléke, akikkel ott találkoztam, kikkel együtt küz-

döttem eszmék megvalósításáért, és azoké is, akikkel e küzdelem össze-

ütközésbe hozott. Sok esemény, amely akkor tragikusnak látszott, most a 

múlt ködében már csak humoros részleteivel domborodik ki, más, mely 

akkor jelentéktelennek tetszett, jelentőséget nyert a következmények által.

A kaleidoskop-szerűleg megújuló régi emlékek közül egynehányat 

meg akarok említeni, talán akad még az olvasók között, akinél azok 

emléke derűs hangulatot kelt.

A legrégiebbek egyike a brassói magyar iskolák tanárai által az új 

reáliskola tanártestületének tiszteletére az akkor még épülőfélben levő 

Európa-szállodában 1885. október 31-én rendezett ismerkedési estély, 

melyet Dániel György, akkor még polgári iskolai tanár remekül beállított, 

de aztán túlhajtott tréfája tett emlékezetessé. Ugyanis el tudta hitetni az 

egész társasággal, hogy az 1885-iki országos kiállítási sorsjátéknak főnye-

reményét, melynek húzása ugyanaznap délben volt, ő nyerte meg.

Néhány évvel később fi zették ezt vissza a rászedettek jó Dániel György-

nek. Egy képviselőválasztás előestéjén tíz választó felkereste, s felkérte, 

fogadná el a jelöltséget, és amiután ez megtörtént, egy reggelig tartott 

fényes korteskedés költségeit fi zettették meg az 1885-iki fő[nye]remény 

állítólagos nyertesével. A felköszöntők végtelen sorában üdvözöltük őt 

41 Rombauer Emil (Szklenó, 1854 – Budapest, 1914) vegyész, középiskolai tanár, 

oktatásszervező. Német és budapesti egyetemi tanulmányok után a budapesti 

műegyetemen tanársegéd, majd Selmecbányán középiskolai tanár. 1885-ben az újonnan 

megalapítandó brassói főreáliskola vezetésével, tanári karának összeállításával bízták 

meg. 1905-től a budapesti V. kerületi állami főreáliskola igazgatója lett. Pályája során 

elnyerte a címzetes tankerületi főigazgatói címet. Az országos közoktatásügyi tanács 

tagja és az országos középiskolai tanáregyesület alelnöke volt.
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mint Brassó magyarságának liberátorát, s szegény, azóta megboldogult 

barátunk reggelig sem tudott vele tisztába jönni, álom-e vagy valóság – 

tréfa avagy komoly dolog, amit vele űznek.

Hát a Székely Mózes, az 1603-ban a malomhegyi csatában elesett er-

délyi fejedelem feje körül támadt polémia! Hiszen ha csak polémia lett 

volna, de elkeseredett harc lett belőle, és Brassó magyarsága két táborra 

oszlott, az egyik tábor arra esküdött, hogy Székely Mózes feje ott nyugszik 

az Európa táncterme alatt (ebédlőteremmé csak jóval később lett ama 

helyiség), a másik – természetesen hazaáruló – párt ezt meg semmikép-

pen nem volt hajlandó elhinni. Emlékezetes esemény volt József főherceg 

1891-iki őszi látogatása is az ahhoz fűződött félreértések sorozatával. A 

Dalárda szerenádja, melyet a főherceg köszönettel elfogadott, és egy más 

hatóság be akart tiltani, másnap meg a főherceg látogatása a Leitinger-féle 

gyújtófaszálka-gyárban, melyet a megye egész közigazgatási apparatusa 

nem tudott felfedezni, és amelyet végül a főherceg mutatott meg az őt 

vezető hatósági személyeknek.

És sok-sok más érdekes esemény emléke újul meg, de mindezek brassói 

visszaemlékezéseimnek mellékes epizódjai, gerince és a közérdek szem-

pontjából is legfontosabb ténye az állami reáliskolának megépítése.

Az állami főreáliskola ma Brassó közművelődési intézményeinek és 

társadalmi közéletének oly szerves alkotórésze, mely nélkül azt nem is 

lehet többé elgondolni; pedig az új intézmény meghonosítása és a moz-

galmas brassói társadalomban való elhelyezkedése elég nehezen történt.

A reáliskolának, mint kiválóan jó iskolának már országos híre volt, 

Brassóban még mindig népszerűtlen volt, sőt egy kicsinykét talán máig 

is az maradt; de ezt nem is tartom éppen nagy szerencsétlenségnek, mert 

meggyőződésem, hogy a reáliskolát a múltban éppen erényei tették nép-

szerűtlenné, és mint annak vezetője, a népszerűtlenségre – amelyből egy 

adag aztán magamnak is kijutott – mindig büszke is voltam.

Abban, hogy a főreáliskola az országnak egyik legjobb középiskolájává 

lett, magamnak nagyon kicsiny részem volt. Az iskolán már fennállása 

első éveiben kitűnő tanárok működtek, akiknek nagy részét magam 

szemeltem ki, és nyertem meg Brassónak. A kitűnő munkaerők ezen 

összeválogatása és a tanártestület szolidaritásának két évtizeden át való 

fenntartása úgy az iskolai, mint a társadalmi munkában, ez volt az én 

osztályrészem az iskola szervezésének munkájában.



arató györgy290

Nem tudom, hazánk egy középiskoláján egyidejűleg volt-e valaha any-

nyi kiváló tanár, mint az újonnan szervezett brassói főreáliskolán. Ott volt 

Méhely Lajos42 dr., ma a Magyar Nemzeti Múzeum állatárának nagynevű 

osztályigazgatója és a tudományegyetem zoologiai tanszékének váromá-

nyosa; ott volt Hoff mann Frigyes43 dr., ma az Eötvös-kollegiumnak ger-

manistája, és mint ilyen a kiváló német nyelvészek egész nemzedékének 

nevelője; ott volt Binder Jenő,44 Katona Lajos45 mellett hazánk legkiválóbb 

folkloristája és egyúttal kiváló román fi lológus, akinek csak túlzott sze-

rénységén múlt, hogy ma nem egyetemi tanszéket tölt be. Egy későbbi 

korban, részben mint a nevezettek utódai ott működtek dr. Horger An-

tal,46 dr. Moész Gusztáv47 és dr. Gombos Albin,48 akik hazai tudományos 

42 Méhelÿ Lajos (Bodrogkisfalud, 1862 – Budapest, 1853) zoológus, biológus, egyetemi 

tanár. Rendkívüli, máig idézett tudományos munkásságát 1919 utáni fajvédő 

tevékenysége beárnyékolja (akadémiai tagságáról maga mondott le 1933-ban). 1945 

után népbírósági ítéletre háborús bűnösként fegyházba került, ilyen körülmények 

közt halt meg 90 évesen.
43 Hoff mann Frigyes (1853–1938) erdélyi szász származású pedagógus, magyar–német 

szakos középiskolai tanár. Mikához hasonlóan a brassói főreáliskola alapító tanári 

karához tartozott 1886-tól (korábbi állomáshelye a pozsonyi evangélikus líceum 

volt). Az Eötvös Collegium alapító tanári gárdájában a német szakot vezette. Két 

lánya szintén bölcsészdoktor lett, Mária – Sulica Szilárd Eötvös-collegista romanista 

utódaként, mint Riedl-tanítvány – az Országos Széchényi Könyvtár első női 

könyvtárosa volt 1911-től.
44 Binder Jenő (Sümeg, 1856 – Budapest, 1933) irodalomtörténész, néprajzkutató. A 

pesti egyetemen szerzett bölcsész doktorátust. Tíz évig a Károlyi grófoknál nevelő, 

majd 1887-től a Rombauer-féle brassai főreáliskola tanára 1906-ig. Ekkor Budapestre 

nevezik ki.
45 Katona Lajos (Vác, 1862 – Budapest, 1910) irodalomtörténész, folklorista, 

középiskolai és egyetemi tanár. A magyar népmesekutatás és a szövegfolklorisztika 

úttörője, többek közt az Ethnographia folyóirat egyik megindítója.
46 Horger Antal (Lugos, 1872 – Budapest, 1946) nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus. 

A magyar hangtan és nyelvjáráskutatás jeles tudósa volt. 1896-tól tanított Brassóban, 

majd Budapestre került. Szegeden és Kolozsvárott az egyetemen tanított, Szegeden 

1927–1928-ban bölcsészdékán volt.
47 Moesz Gusztáv (Körmöcbánya, 1873 – Budapest, 1946) mikrobiológus, a MTA tagja. 

Nevéhez fűződik a magyarországi gombavilág föltérképezése. Eredeti érdeklődése, 

az ásványtan felől éppen brassai főreáliskolai tanárévei (1899–1906) idején fordult a 

mikro- és hidrobiológia felé. 1906-tól a Nemzeti Múzeumban dolgozott.
48 Gombos Ferenc Albin (Ambrózfalva, 1873 – Budapest, 1938) történész, tanár, 

író, a MTA tagja. 1898-tól tanított Brassóban, 1906-ban Budapestre nevezték ki. 

Hatalmas mediévista munkásságán kívül tudománynépszerűsítő és gyermekirodalmi 

tevékenysége is fi gyelemre méltó.
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életünkben ugyancsak tisztes hangzású nevet küzdöttek ki maguknak. 

És a mai napig is Brassóban működő jelesek közül ott volt kezdettől fogva 

Szépréthi Béla,49 Raidl Sándor,50 Szontágh Gusztáv, és hogy a legkiválób-

bat és legjobbat utolsónak említsem: az élők közül – fájdalom – elsőnek 

elköltözött Mika Sándor dr.

E leghűségesebb barátom és munkatársam emlékének szentelem e pár sort.

Mika Sándor volt a brassói főreáliskola első teljes tanártestületének 

egyetlen erdélyi származású, méghozzá brassói születésű tanára. A bras-

sói katholikus főgimnáziumnak volt neveltje. Bár Brassóban született, hol 

idegen származású édesatyja az állami építészeti hivatal mérnöke volt, 

mégis székely anyja után székelynek érezte és vallotta magát. Egyetemi 

tanulmányait Kolozsvárott végezte, majd állami ösztöndíjjal a berlini és a 

párizsi egyetemen töltött egy-egy évet. Már tanuló korában gyönge szer-

vezetű és beteges kinézésű volt, de azért fáradhatatlan kitartású munkás. 

Gyönge szervezete volt életének legfőbb keserűsége és pályájának ismétel-

ten megrontója. Három éven át működött mint magántanár a kolozsvári 

tudományegyetemen, 1886-ban betöltésre került a történelmi tanszék; a 

karnak jelöltje Mika volt, de helyette egy újságírót neveztek ki, s Mika 

Brassóba került. Hat évvel később ugyanazon tanszék újra megüresedett, 

Mikát újból jelölték, de azért, mert betegesnek mondták, újra mást nevez-

tek ki, és Mika Budapestre került nálánál szerencsésebb versenytársának 

helyére. Három évvel utóbb, mint Marczali utóda, a tanárképző gyakorló 

főgimnáziumának lett vezető tanára, majd a báró Eötvös-kollégiumnak 

is tanára, mely intézetnek később egész munkaerejét szentelhette. 1911-

ben, alig egy évvel halála előtt, őfelsége a király a rendkívüli egyetemi 

tanári cím adományozásával tüntette ki.

Mika munkái újabbkori történeti irodalmunk legjobbjai közé tartoz-

nak. Brassóban való működésének emléke a Történelmi Életrajzokban 

megjelent Weisz Mihály, e remek monografi a, mely Brassó XVII. század-

beli állapotainak oly eleven képét adja.

A Szilágyi Sándor szerkesztésében megjelent Millenniumi Magyar 

Történelem és a Marczali által szerkesztett Képes Világtörténelemnek 

49 Szépréthy (Schönwisner) Béla szepességi származású pedagógus, a Rombauer-féle 

főreáliskola tanári karának tagja, majd Rombauer áthelyezése után az iskola igazgatója. 

Unokája Szépréti Lilla (1937–1992) brassói/kolozsvári író, újságíró.
50 Raidl Sándor (Sopron, 1859 – ?, 1934) rajztanár, festőművész. Akvarelljeivel híresült 

el.
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egy-egy kötetét Mika Sándor írta, a szakemberek ítélete szerint azok 

képezik e munkák legértékesebb részét.

De Mika irodalmi munkásságának súlypontja mégis az iskolára vonat-

kozott. Középiskolai világtörténelmi tankönyvei tankönyvirodalmunk 

terén korszakalkotók voltak, és az azóta megjelent összes történelmi 

tankönyvek Mika nyomdokain haladnak. Az anyagnak korlátozása, az 

igazán lényegesnek kiválasztása és ennek művészi nyelven való előadása 

és áttekinthető összefoglalása ezen tankönyveinek vezető gondolatai.

Történelemtanításunkra nézve tankönyveinél még fontosabbak Törté-

nelmi Olvasókönyvei, melyek közül az egykorú történelmi kútfők közül 

a tanulók által is érthetőket és élvezhetőket közölve, ezek olvasmányát 

teszik a történelemtanítás alapjává és központjává, és ezáltal a tanulót 

mintegy közvetlen kapcsolatba hozzák azon korral, amelyről tanul.

Hazai történelemtanításunk jövendő haladását és fejlődését e könyve-

ivel jelölte ki. Mika e történelmi olvasókönyveiből öt kötet jelet meg, s 

az első kötet második kiadásának revisiója közben, 1912. május hó 1-jén 

ragadta ki a halál a tollat örökké munkás kezéből.

A tudomány kiváló tudású, mindég az igazságot kereső munkását 

vesztette, a magyar iskola a mai tanári nemzedéknek kétségtelenül legki-

válóbb történelemtanárát, és tanítványai oly vezetőt, ki őket a történelem-

kutatásnak nemcsak módszereire, de e munkásságnak lelkes szeretetére is 

tanította. De legtöbbet vesztett családja, hat gyermeke és hűséges hitvese, 

betegségében fáradhatatlan ápolója. Mi pedig mindannyian, akik Mikát 

szerettük, hűséges barát és jóságos ember vesztét fájlaljuk.

A brassói katholikus főgimnázium valóban büszke lehet egykori ta-

nítványára, kinél jobbat aligha nevelt, de büszke lehet e jeles fi ára Brassó 

városa is.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában e napokban jelent 

meg Szekfű Gyula, a bécsi császári levéltár tudós levéltárosának tollá-

ból „A Száműzött Rákóczy Története”.51 A könyv első lapján az alábbi 

ajánló sorok állanak, melyek idézésével zárom kedves barátomról való 

megemlékezésemet:

„In memoriam optimi magistri Alexandri Mika.”52

*

51 Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Budapest, 1913.
52 Mika Sándor, a legjobb mester emlékének.
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Ezt a gyönyörű cikket néhány nappal a halála előtt írta a Brassói Lapok 

jubiláris száma részére Rombauer Emil, a budapesti V. kerületi főreális-

kola kiváló igazgatója. Most már elköltözött ő is azok közé, akikre fenti 

emléksoraiban oly meleg szeretettel és elismeréssel emlékezik vissza. A 

régi Brassó magyar társadalmának egyik legizmosabb oszlopa dőlt ki 

vele a sorból.

Szekfű Gyula

Mika Sándor (1859–1912)53

A régi Eötvös-Collégiumra és annak alakító szellemére mi, öreg kollé-

gisták alig tudunk többé bizonyos érzelmi színezés nélkül visszaemlé-

kezni, aminthogy az ember egyáltalában, természeténél fogva képtelen 

saját múltjára hidegen és ridegen, objektíve gondolni. A Csillag-utcára 

emlékezni annyi, mint egy darab önéletírást adni, s mivel a Csillag-utca 

objektivitásra és szigorú önfegyelemre szoktatott bennünket, innen ért-

hető, hogy olyan kevesen tértünk vissza írásainkban életünknek erre a 

legboldogabb és leghasznosabb korszakára, későbbi fejlődésünknek kez-

detére és ellenállhatatlan formálójára. Kivétel csak a közülünk kikerült 

regényírók voltak, akiknél az önfegyelem éppen azt kívánta, hogy leírják 

emlékeiket, legyőzve a többi kollégistában egyképpen meggyökerezett 

szemérmes vonakodást önmagáról beszélni.

Most, hogy a Csillag-utca félszázados évfordulóján, tanáromra, aki 

egyúttal tanítom és mesterem is volt, próbálok emlékezni, lehetetlen 

személyes tapasztalataimat és érzéseimet elnyomnom, és tovább engedel-

meskednem a Csillag utca szellemének, mely talán szigorúbb volt, mint az, 

amit az Eötvös Collégium utóbb, a Gellérthegy déli lejtőjén, napsugárban 

fürödve, hatalmas panoráma előtt termelt. Ne felejtsük el, hogy Gombocz 

Zoltánt is a Csillag-utca nevelte, s részben ezért is maradt meg magyar 

földön páratlanul sokoldalú tehetségével mindvégig nyelvész-szakem-

bernek és tért vissza a Collégiumba évtizedeken át, hogy aztán végképp 

ott maradjon. A gellérthegyi palotát már könnyebb volt elhagyni, az már 

nyitva állott a világ felé, és nem hívta vissza mindegyre az ő szeretteit és 

53 MTAK Kézirattár Ms. 5982/116. Megjelent Dénes Iván Zoltán: Szekfű Gyula. 

Budapest, 2001. 167–173. Az eredeti kéziraton a cím mellett Szekfű kézzel írt 

feljegyzése: ide kérem születési és halálozási évszámot.
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nem tartotta őket távol a „világi” pályáktól, mint a Csillag-utcai, kívül 

rideg bérház, belül meleg fészek.

Egy szombat este érkeztem a Csillag-utcába, másnap délelőtt fogadott 

az igazgató úr, szokott látszat-szigorúságával, mely akkor tényleg szi-

gorúság volt, hiszen tízperces beszélgetés alatt tönkreverte gimnázista 

álmomat, hogy irodalmat tanuljak az egyetemen, s ehelyett történésszé 

tett. Ma sem tudom miért, soha nem is mondta, de döntését nem le-

hetett megföllebbezni. Bánkódásra nem volt időm; ebéd után az egész 

kollégium, igazgató és tanári kar vezetésével kivonult Budafokra, ahol 

egy nagy réten fotballt játszottak a már ezüstösen lengő szakállú profesz-

szorok. Hoff mann bácsi, és az ép akkor végzett, meg nem szelidithető 

zsenijét épen kibomlasztó Zemplén Győző54 vezetésével. Az újonnan jött 

gólyákat is besorozták, közöttünk Szabó Dezsőről55 már akkor kiderült, 

hogy csak mesebeli Erős János lehet, annyira irtózott minden mozgástól 

és testi szembeszállástól. A meccset a szomszéd sörgyár vendéglőjében 

sörös vacsora követte, az újak egyszerre ismerkedtek meg itt tanáraikkal 

és társaikkal, s én akkor láttam és beszéltem először egy szelíd szavú, 

szelíd pillantású tanárral, Mika Sándorral, a Collégium történelemta-

nárával. Este hazamenet már megbékéltem a történészi pályával, hiszen 

azon ő fog vezetni. A kollégiumi tanárokat tényleg „vezető tanároknak” 

nevezték akkor. Ha az önfegyelmet végkép le akarnám vetni és az olvasót 

gyermeteg személyi dolgokkal untatni, elmélkedhetném azon, hogy egy 

futballdélutánon dőlt el, hogy történész legyek, a valóságban a Collégium 

fegyelme és Mika Sándor személyisége tett azzá.

Ezt a személyiséget ma már nehéz is máskép ábrázolni, mint hatása-

iban. Mika Sándor tanulmányait Berlinben és Párizsban, a Sorbonne-

on és a nagy szakiskolán, az École des Chartes-ban56 végezte, s utána 

hosszú időn át Brassóban tanított az állami középiskolában, melyet a 

közoktatásügyi kormányzat a legjobb tanárokkal látott el, tekintettel a 

brassói szász iskolák kiválóságára. Mint kitűnő nevelő került a budapesti 

gyakorlógimnáziumba, mely akkor egyetlen ily intézmény volt nálunk 

– mintagimnáziumnak is hívták – s egyúttal az Eötvös-Collégiumba. A 

54 Zemplén Győző (1879–1916): az Eötvös Collegiumban végzett fi zikus, egyetemi 

tanár, Zemplén Géza bátyja. Az első világháborúban ütegparancsnok, tüzérfőhadnagy. 

1916-ban az olasz fronton hősi halált halt.
55 Szabó Dezső (1879–1945): az Eötvös Collegiumban végzett író, kritikus, publicista.
56 École nationale des chartes: 1821-ben alapított, a történettudományok oktatására 

specializálódott párizsi elitiskola.
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századfordulón a középiskolai tanári kar magasabb rangsorolású tagjai 

magasabb kulturális lehetőségekkel bírtak, mint azóta egész a mai napig. 

Nagy lakásban, sok könyv között, a gyermekeknek iskolán kívül is mű-

velt nevelést adva, magasabb polgári életmódot folytathattak, nyaranta 

külföldi, főkép franciaországi utazásokkal, a Collégium tanárai, csakúgy, 

mint igazgatója. Mindezt mindnyájan tudtuk, hiszen igazgató és vezető 

tanárok megnyitották előttünk családi otthonukat, Mika Sándoréké, 

anélkül, hogy akkor bárki is mondta volna így, vendégszeretetben és 

műveltségben, minden formájában az európai és magyar tiszta szintézise 

volt. Nem is szólva a családi élet bensőségéről, csak a kulturált formáról 

és tartalomról, akkor már készen voltak kisebb, több családból álló taná-

ri, orvosi, ügyvédi társaságok, melyek zárt cellaként élték az ő magasabb 

életüket, szemben és elválasztva az uralkodó hivatalnoki, közigazgatási, 

gentry és gentryt majmoló társaságtól. A hatalom ennek kezében volt, 

amazok a társadalomban kryptoéletet folytattak, senki sem törődött ve-

lük – s viszont ők sem törődtek, legfölebb lenézték a közéletben szerepet 

játszókat, sorsuk igazi irányítóit.

Ez volt tanárom álláspontja is. Ritkán beszélt politikáról, de ha igen, 

szelíd hangja megkeményedett vagy gúnyossá vált az akkor divatos üres 

hazafi as frazeológiával szemben. A dolgokat az életben is reálisan szem-

lélte, s tisztában volt az Ausztriától elválás lehetetlenségével. Nem mintha 

érzelmei vonták volna az osztrákok felé. Mint erdélyi ember, rokoni kap-

csolatai és történelmi tanulmányai révén is inkább ellensége volt a Habs-

burgoknak, az erdélyi fejedelemség koncepciójához vonzódott, s előttünk 

sokszor szenvedélyesen emlegette a Habsburgoknak a magyarság ellen 

elkövetett bűneit. De sem illúziómentességével, sem fi nom műveltségé-

vel nem bírta el az akkori öblös hazafi ságot, sem ez irány történetíróit, 

különösen Th aly Kálmánt,57 sem annak költőit, Bartókot,58 Ábrányit59 és 

másokat. A világháború előtti világgal szemben úgynevezett belső emig-

rációban élt a hozzá hasonló független lelkekkel együtt, anélkül azonban, 

hogy akár az akkor kezdődő radikális polgári ellenzékhez csatlakozott 

volna, mely zsivaj és frázisok dolgában nem sokkal maradt el az uralkodó 

osztály mögött – akár a munkásmozgalomhoz közeledett volna, melynek 

útjai akkor még távol ezektől a szétszórt művelt emberektől. Törté-

57 Th aly Kálmán (1839–1909): történész, költő, író, országgyűlési képviselő.
58 Bartók Lajos (1851–1902): költő, drámaíró, szerkesztő.
59 Ifj . Ábrányi Emil (1851–1920): költő, műfordító, újságíró.
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netietlen szemlélet vádolhatja őket, hogy a néptől és annak gondjaitól, 

nyomorától elválasztott, gyökértelen életet éltek, ahelyett, hogy beillesz-

kedve a közösségbe, levonva az uralkodó osztályoktól már végbement 

eltávolodásukat, élére álltak volna az elnyomás alóli felszabadulásnak. 

Ez a történetietlen szemlélet akár szkeptikus nagypolgároknak is bélye-

gezheti őket, de a valóságban olyanok voltak, mint Maritain elképzelése 

szerint az igazi keresztények, akik a felszín alatt kis közösségben élik az 

igazi hit életét, mialatt a tömegek csak névlegesen keresztények immár, 

de egyszer majd ezek a kis közösségek egyesülnek egymással, feltörnek 

és formálisan vallásos élet helyett megváltoztatják, egészségessé teszik a 

kereszténységnek mai sápadt arculatját. Így ezek a makacsul hallgató kis 

körök, egyensúlyba hozott magyarságukkal és emberségükkel, minden 

jogtalanág, parancs és erőszak gyűlöletével, nem tehetnek arról, hogy 

nem tudtak feltörni a felszínre, hanem őket is elsodorta a piszkos ár, 

melyet az Állam, az államot kezükben tartó osztályok és az európai ese-

mények tápláltak és dagasztottak fel mindent elsöprővé.

Mika Sándor ellene volt mindannak, ami a magyar életben betegség 

volt, bár nevelésénél, vérmérsékleténél és foglalkozásánál fogva nem 

lépett is fel ellene. De saját körében, ahol kompetens volt, semmit sem 

mulasztott el meggyőződése kifejezésére, s ezzel a jövő kialakítására. A 

századfordulón, ha szűk körben is, ő tanított emberséges magyarságra, 

az elnyomás megvetésére, a szabadságnak szeretetére sok fi atalt, anélkül, 

hogy az ízlésről és tisztaságról le kellett volna mondanunk. Az Eötvös-

Collégium szellemi arculatjának, melyet ez a kötet próbál kőbe vésni, 

ő volt egyik legnagyobb hatású kialakítója. Történész tanítványaitól a 

szaktudományon kívül megkövetelte Balzac, Stendhal, Flaubert és Ana-

tole France olvasását – ezek könyveit saját könyvtárából kölcsönözte ki 

– Zolát sohasem olvastatta, bár a Dreyfus-perrel,60 France-szal kapcso-

latban nyomatékosan felhívta fi gyelmünket. A doktori értekezés után írt 

első, szabad kísérletemet Anatole France-ról, melyet ő segített be Gyulai 

Pál Budapesti Szemléjéhez, nagy érdeklődéssel kísérte és helyeselte, csak 

ott csodálkozott kissé az ő tartózkodó, kedvesen udvarias modorában, 

ahol France-nak Jeanne d’ Arc vallásos érzésével szembeni szkeptikus 

állásfoglalásáról szóltam. Jobb tanítványaival elolvastatta a francia forra-

60 Dreyfus-ügy: a zsidó származású Alfred Dreyfus (1859–1935) francia katonatiszt 

ellen lefolytatott koncepciós eljárás nyomán kirobbant tömeghisztéria, amely a 

századforduló legnagyobb politikai válságát okozta Franciaországban.
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dalom nagy francia feldolgozásait, Mignet, Quinet és Michelet, Th iers és 

Taine könyvein keresztül az akkor megjelent Jaurés és Aulard kötetekig, 

s anélkül, hogy a szabadságról és zsarnokságról prédikált volna nekünk, 

tervszerű vezetése alatt – ma már tudom – ugyanoly szabadságszeretet 

sajátítottunk el, mint Pulszky nemzedéke a negyvenes években. A 18–21 

éves ifj ak, akik Michelet megszámlálhatatlan kötetein lelkesülten mentek 

át, nem is gondolkodhattak másképpen.

A különbség mégis nagy volt. Pulszkyék politizáltak, s elérték, hogy 

ideáljaik megvalósulásában 1848-ban közreműködhettek; de utána 

több-kevesebb emigrációs évvel, visszatérve az országba, megelégedtek 

a külsőleges demokráciával és szívesen, múltjukat könnyedén elfeledve, 

beilleszkedtek egy oly rendszerbe, mely a valóságban ifj úkori ideáljaik 

megtagadása volt. Az Eötvös-Collegium fi ataljai, akik jóformán mind-

nyájan, ha közvetve is Mika Sándor történeti koncepciójának hatása alatt 

nőttek del, sohasem felejtették el a leckét, de ideáljaik megvalósításán 

csak saját szűk körükben, nem pedig a politikán át próbáltak működni.

De ez nem is volt sem cél, sem feladatjuk. Az Eötvös-Collegium taná-

rokat nevelt, akiknek nem a szószéken, hanem a tanszéken kellett tovább 

adniok, amit megtanultak. A nevelői munka nálunk mindig valami 

alacsonyabbrendűnek számított, s bár manapság erre vonatkozólag a 

hang megváltozott, a tények, a nevelői karnak az állam részéről kezelése 

és megbecsülésének mértéke aligha változott. Annyi bizonyos, hogy 

akkor sem becsülték a nevelés munkásait, de ezek, ettől függetlenül is, 

becsületesen elvégezték feladatukat. Mika Sándor is nevelő volt, s feladata 

történésztanárok nevelése volt. Amit előbb szabadságszeretetre nevelé-

séről soroltam fel, azt is szakszerű, történésznevelő munkája keretében 

végezte. A francia forradalom nagy feldolgozásait olvastatva nemcsak 

a szabadságeszményt akarta tanítványaihoz közel hozni, hanem a tör-

téneti felfogások és értékítéletek különbözőségeit is meg akarta velük 

ismertetni. A világ primitív nyelvén ezt relativitásnak szokás mondani. 

Ő a szellemi és morális ítélkezésnek különböző helyeken és korszakok-

ban jelentkező változatait, s magát az elvet, mely nélkül józan, realista 

történetszemlélet lehetetlen, már Montesquieu A törvények szelleme 

és Voltaire Essai-je köteteinek olvastatásával próbálta bemutatni. Ezzel 

tanítványainak szaktudományukban a fejlődés, az újabb módszerek 

átvételének lehetőségét adta meg, de egyszersmind lehetetlenné tette, 

hogy az „unius libri” emberének szerepében élhessünk, a legszélesebb 
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értelemben is. Történeti módszeres oktatása, valamint a francia nagy 

írók, így France hatása okozhatta – egyebek közt – azt is, hogy a kollégis-

ták közt évtizedeken keresztül nem akadt pártember, aki esküdni tudott 

volna valamely elvi rendszerre, sem fanatikus, aki érzéketlen maradt 

volna az emberiség életfolyamának nagy változásaira. A kollégistát nem 

érdemes ma sem pártemberré tenni, mert legalábbis belsejében ingadozó 

marad a pártfegyelem kérdéseiben, vagy pedig – nem igazi kollégista, aki 

csak hiányosan örökölte a régi szellemet.

A francia hatás Mika Sándor párizsi életében, s azután budapesti 

érintkezéseiben gyökerezett. De már doktori értekezése a kolozsvári 

egyetemen Ranke-ról szólott, s Berlinben Ranke tanítványainál, első 

sorban Waitz szemináriumában tanult. Magáévá tette tehát azt a szöveg-

kritikai elemző módszert, melyet a század második harmadától kezdve 

a német történettudomány fejlesztett ki, s mely a századvég nagy francia 

történészein, így Langlois-n és Lavisse-on keresztül a francia történettu-

dományt is újabb, magasabb fokra emelte. Az egykorú szövegek pontos, 

fi lológiai és diplomatikai kritikája volt Mika Sándor szerint is minden 

történettudományi munkának elengedhetetlen kezdete, ezt a kritikát 

tanította ő a Collegiumban, s mivel úgy találta, s ebben is igaza volt, hogy 

az egyetemen ezt a kritikai módszert akkor egyedül Marczali Henrik ta-

nította, mindent megtett, hogy a jobb kollégisták Marczali hallgatóiként 

vizsgázzanak és készítsék disszertációjukat. Tényleg, ha csak az elsőbb 

felsorolt szépirodalmi és félig szépirodalmi munkákat olvastatta volna 

szaktudományi alapvetés nélkül, tanítványaiból félművelt széplelkek 

lettek volna, valószínűleg fecsegő újságírók.

A magyar történet kútfőinek ismeretébe, levéltári kutatásokba 

őtmagát, mint egykori kolozsvári diákot, minden erdélyi fi atalnak párt-

fogója Szilágyi Sándor vezette be, s így ő is munkatársa lett Szilágyi Sán-

dor kiterjedt, főképp erdélyi vonatkozású levéltári publikációinak. Míg 

azonban Szilágyinak legtöbb adlátusa nem tanult többet, s egész életén át 

megelégedett többé-kevésbé rendszertelen levéltári tallózásokkal, s azok 

eredményének kiadásával, Mika Sándor – s hozzá hasonlóan a tőle távol 

élő és vele személyes ismeretségben sem lévő Károlyi Árpád – tovább 

haladtak az európai történettudomány fejlődésével. A sorból kiálltak, 

s ennélfogva a tudomány vezetéséből is kimaradtak; az Akadémiában 

Károlyi Árpádnak sem volt szava onnan Bécsből, Mika Sándort pedig 
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még tagnak sem választották meg. Az Akadémia ment biztos léptekkel a 

saját dekadenciája útján.

Magára hagyatva, Mika Sándor először brassói és egyéb szászföldi 

kutatásainak alapján Weiss Mihálynak, a hatalmas, fejedelmekkel is 

szembeszálló brassói bírónak történetét írta meg; ezt a kötetét még Szil-

ágyi Sándor adta ki a tőle szerkesztett Történeti életrajzok sorozatában, 

amelynek futószalagon gyártott primitív életrajtai közt ez a kötet világ 

ellen lázadó tragikus hősének lelkirajzával és a külpolitikai események 

logikus előadásával messze kiemelkedett. Utóbb a Marczali Henriktől 

szerkesztett világtörténet egyik kötetét, a keresztes hadjáratok korát 

írta meg, hosszú évek elmélyedő munkájával; különösen a középkori 

Franciaországhoz vonzódott, s velünk egymásután olvastatta Joinville, 

Villehardouin és Froissart egykorú krónikáit, úgyis mint többé-kevésbé 

naiv és hiteles leírásait az illető koroknak, de úgy is, mint néhány száz év 

alatt a történetírás fejlődésének különböző fokozatait. Ezzel a könyvével 

foglalkozva sem szakította meg az önálló erdélyi fejedelemség külpo-

litikai történetére vonatkozó kiterjedt levéltári kutatásait – ezt szánta 

főmunkájának, miután tisztában volt azzal, hogy az ő szeretett Erdélyor-

szágának független létét legelső sorban külpolitikai helyzete biztosította, 

amint már legkorábbi mesterétől, Rankétól megtanulta hogy ha egyálta-

lában megfi gyelhető valamiféle törvényszerűség az emberi történetben, 

akkor az, hogy a külpolitika befolyásolja legjobban az államok belső 

életét. Betegsége, mely gyakran hetekre és hónapokra is ágyba döntötte, 

nem engedte meg neki e könyv befejezését; csak egyes részeit adhatta ki, 

így a konstantinápolyi magyar ház történetét, ezt a nagy adatgyűjtéssel, 

kritikával és a ház sorsát időnként irányító diplomáciai viszonyok fi nom 

rajzával készült kis munkát, melyet olvasva még inkább sajnálhatjuk, 

hogy az egész mű nem készülhetett el. Akkor már Szilágyi Sándor rég 

meghalt, a tudományt irányítani hivatott intézmények, Akadémia és 

Történelmi Társulat nem vették tudomásul, nem is ismerték, az egyik 

megüresedett budapesti történeti tanszék betöltésénél is mellőzték, s 

így mindazon szellemi gazdagság, mellyel érett korában rendelkezett és 

melyet oly szíves készséggel, valódi lelki örömmel osztogatott szét, ahol 

csak tehette, a Collegiumban maradt, ahelyett, hogy szélesebb köröket 

termékenyített volna meg.

Bármennyire fájt nekünk, idősebb tanítványainak, az ő szemmel lát-

ható mellőzése – úgy hiszem, a hivatalos tudományos vezetés, közte az 
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akkori Akadémia iránti ellenszenvem is már ekkor, ezek láttára kezdett 

meggyökerezni, – a hasznát ennek a méltánytalanságnak mi láttuk, akik-

kel szabad idejében többet foglalkozhatott, mintha egyetemen is tanított 

volna. Nemcsak karácsonyi, húsvéti és újévi vakáció előtt beszélte meg 

velünk olvasmányainkat, melyeket a szünidőre hazavittünk, s melyekről 

utóbb elfogulatlan beszélgetésekben számot adtunk neki, hanem jóformán 

nem volt könyv, melyről a mellette eltöltött négy-öt év alatt, elolvasásuk 

után, ne beszélt volna velünk. Emlékezetünkben – bizonyára nemcsak 

az enyémben – legkedvesebb könyvemlékeink elválaszthatatlanul össze 

vannak szőve az ő törékeny, betegségének szenvedései közt is csöndesen, 

szeretetreméltóan mosolygó alakjával, s ehhez képest gondolataimban és 

tudományos szándékaimban évtizedek múltán, s ma talán még inkább, 

mint azelőtt, meg tudom különböztetni azt az anyagot, értékelést és 

ítéletet, melyet tőle, vagy az ő közvetítésével kaptam. Az adatokon és az 

anyag kezelésén, a szövegkritikán túl, megtanított bennünket a történet 

értelmes szemléletére, aminek egyik eszköze volt az igazán nagy történé-

szek állandó olvastatása, közte a franciákon kívül Ranke és Mommsené. 

Korokat megkülönböztetni egymástól, s egyiket a másik után zárt 

képben adni, ezt tanította meg nekünk Michelet és Mommsen és Ranke 

hatalmas tablóit szemléltetve. A fantáziát azonban nem bocsátotta szabad 

csapongásra, a légüres térben, ezek a nagy írók egyúttal fegyelmeztek is 

bennünket, tiszteletet keltve a tudományos munka nehézségei, kompli-

káltsága iránt, megtanítva bennünket, hogy a legkisebb részletet is csak 

fáradságos kútfői munkával szabad megállapítanunk. Ami engem illet, 

a legnagyobb történészek és a nagy realista regényírók állandó olvasása 

mellett, az ő állandó vezetése alatt egy szövegkritikai munkát készítet-

tem, melynél nyomtatott és kéziratos lapok százait kellett szóról-szóra 

összehasonlítanom, hogy a kitűzött problémát megoldjam.

Az ő szabad szelleme természetesen annak sem állott útjában, ha a 

tőle nyert alapokon tanítványai új hatásokra új kérdések felé fordultak. A 

század elején hozzá hasonló, bár még szűkebb körre szorított tanítómes-

ter volt Tagányi Károly, akit a hivatalosak Mika Sándorhoz hasonlóan 

egész életében háttérbe szorítottak, az Országos Levéltár egy zugában, 

teljes egyedüllétben dolgoztattak aktákon, miket mások is elvégezhettek 

volna, de aki annál szívesebben fogadta azt a pár fi atalt, aki mégis meg-

találta hozzá az utat – ezek legnagyobbrészt Mika Sándor tanítványai 

voltak. Tagányi volt az, aki az angol, német és orosz, eredetiben olvasott 
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gazdaság és társadalomtudományi munkák módszerét először alkalmaz-

ta a magyar történetre és aki gazdag tudását lelkesen bocsátotta rendel-

kezésünkre. Az ő körébe lépve írtam meg tanulmányomat egy ismeret-

lenségbe süllyedt régi magyar társadalmi rétegről, s ezzel kapcsolatban 

megtagadtam az addig érvényes jogtörténeti elveket: hogy minden nemes 

egyenlő jogokkal bírt a szentkorona tagjaként, hogy egyik sem lehetett a 

másiknak ura és parancsolója és hogy Verbőczi könyvében mindig igazat 

mondott, nem pedig pártpolitikailag gyártotta szabályait és helyzetrajza-

it. A munka akkor szinte egyhangú visszautasításra talált, leghevesebben 

Verbőcziről írt részei; Tagányin kívül egyedül Mika Sándor helyeselte, 

aki mindvégig fi gyelemmel kísérte készülését és a kudarcnak számítható 

bemutatkozás után is atyai szeretettel támogatott.

Az ő támogatása és helyeslése nekem akkor is nagy megnyugvást je-

lentett, utóbb pedig, mikor már nem érezhettem támogató karját és nem 

hallhattam halk szavát, megnyugvásomat abban kerestem, hogy elkép-

zeltem, amint helyesli újabb munkáimat. Elképzeltem, hogy a száműzött 

Rákócziról írt munkámat is helyeselné, ha végleges formájában láthatná, s 

ezért a könyvet friss emlékének ajánlottam: „optimo magistro Alexandro 

Mika”. A könyv, bármit mondjanak róla éretlen ifj ak és éretlen öregek, 

végkép felszámolta a hazaszeretet címén űzött történethamisítást, s így 

érthető, hogy országos botrány tárgyává lett. Énmagam elviseltem a bot-

rányt, s megedződtem egész pályámra minden ily támadással szemben. 

De ma is úgy vélem, hibás voltam, hogy bár gyanútlanul is, hálámat ezzel 

az ajánlással, ezen a könyvön fejeztem ki. A botrányforgatagba az ő neve 

is belekerült, a piros-fehér-zöld színre festett hiénák az ő személyét is 

megtámadták, s az Akadémia, mely életében nem fogadta be tagjai közé, 

halálában mégis foglalkozott vele: miután kiderült, hogy neve oly aka-

démiai könyv ajánlásában szerepelt, melyet a „közvélemény” példájára 

maga az Akadémia is megtagadott, kimondotta, hogy soha többé nem 

szabad akadémiai kiadványt élő, vagy holt személynek ajánlani.

Ennek harmincöt éve, s ma is elmélkedhetnénk a tudós nevelő jutal-

máról, kitűnő, munkás magyarok megbecsüléséről, és egyebekről – de 

hiszen ezekhez már rég hozzászoktunk és azt is tudjuk, mily botorság 

a földi téreken igazságot keresni. Hagyjuk ját a világot; ma és itt, ebben 
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a könyvben úgyis egymás között vagyunk, kollégisták, akik ismertük, 

tiszteltük és szerettük őt, s akik a sírig áldjuk az ő emlékét.61

Biriszló Bence – Szabó Melinda:

Mika Sándor (1859 – 1912)

Elhangzott a Mika Sándor Emlékülésen,

az Eötvös Collegiumban, 2012. május 5-én

„Magához vonzotta őket tudásának nagy anyagával, széles mezőket átte-

kintő szellemével és egyszerű egyéniségének szelídségével és nemességével.” 

Így szól a Mika Sándorról megjelent nekrológ egyik mondata a Századok 

című folyóiratban. Domanovszky Sándor pedig a következőképpen ír 

jelleméről a Történeti Szemlében: „Gyengéd lelkének minden rejtett kin-

csét föl kellene tárni, hogy megértse, a ki maga nem tapasztalta…” Mivel 

Mika lelke rejtett kincseinek feltárására nem vállalkozhatunk, kísérletet 

teszünk arra, hogy felvázoljuk életrajzát a róla szóló és tollából ránk ma-

radt írások tükrében.

Felmerülhet a kérdés: Miért fontos ő számunkra? Azért, mert halálá-

nak századik évfordulóján úgy emlékezünk Mika Sándorra – az Eötvös 

Collegium első történész szakvezetőjére –, mint aki ma is követendő 

példát mutat fel nemcsak tanároknak, hanem hallgatóknak is; nemcsak 

történészeknek, hanem más tudományterülettel foglalkozóknak is.

Mika Sándor 1859. február 12-én született Brassóban, idősebb Mika 

Károly külföldi egyetemen tanult építészmérnök fi aként. Székely szárma-

zású családjában pedagógusokat, egyetemi végzettségű szakembereket 

találunk. Maga középiskolai tanulmányait Brassóban végezte, egyetemre 

pedig Kolozsvárott járt. Szilágyi Sándor, a korszak történettudományá-

nak nagy szervezőegyénisége választotta ki több fi atallal együtt, hogy 

külföldön tanulhasson. Így lett az 1880-as és az 1890-es évek forduló-

ján tagja azon fi atal tudósok körének, amely elsőként tanultak külföldi 

61 Szekfű Gyula levele Keresztury Dezsőnek (MTAK Kézirattár Ms 5982/117.) Kedves 

Dezső, szíves táviratodra küldöm ezt a gyatra cikket. Mivel itt nekem semmi adatom 

nincs, és azt sem tudom, mikor halt meg szegény tanárom, kérnélek, add ki a cikket 

Eckhardt Sándornak ellenőrzésre, s add át neki az ide mellékelt lapot. Amíg ő nem 

nézte meg a cikket, semmiképp ne engedd nyomdába. Meleg köszönettel, üdvözöl régi 

híved: Szekfű Gyula [1946.] III/7, Moszkva.



mika sándor levelei. forrásközlés 303

egyetemen, és váltak így módszeresen képzett történetírókká. E csoportot 

többek között Károlyi Árpád, Tagányi Károly, Békefi  Remig és Marczali 

Henrik alkotta.

Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Szilágyi-hagyatékban 

tizenkét Mika-levelet is találunk. A frissen doktorált fi atal tudós ber-

lini, párizsi tudósításaiból értesülünk későbbi pályája szempontjából 

kulcsfontosságú tanulmányairól, kutatásairól. Nemcsak paleográfi át, 

középkori francia nyelvészetet, összehasonlító történettudományt tanult, 

hanem ezzel párhuzamosan hatalmas forrásanyagot gyűjtött föl későbbi 

szintéziseihez. Mintegy mellékesen megtalálta a muhi csata pontos idő-

pontját dokumentáló forrásokat is. A szép kutatóút két év után végetért: 

félt hazamenni Erdélybe, nem akart elszigetelődni, de vállalta sorsát. 

A kutatásról nem mondott le, de a hőn szeretett egyetemes történetről 

kénytelen volt magyar tárgyra térni. A kutatóból így lett pedagógus, 

tudóstanár, ekkor kezdődik pedagógusi munkássága, amelyben igazán 

nagyot alkotott.

Hazatérte után Kolozsvárott, Brassóban, majd Budapesten a Gyakorló 

Főgimnáziumban tanított, 1897-től pedig egyetemi tanárrá is kinevezték. 

Az Eötvös Collegium a történész szakvezetői tisztjét a kezdetektől halá-

láig látta el. 

A Collegiumban a szakvezetői rendszer eleinte még kísérleti jellegű, 

ezt mutatja, hogy a kinevezések csak ideiglenesek. A szakvezetők emellett 

továbbra is betöltötték gimnáziumi állásukat is. Amellett a tudományos 

munka mellett, amelyet a Collegiumban ezek a tanárok végeztek, ez egy-

re kevésbé volt vállalható. 1904-ben Mika Bartoniek Géza igazgatóhoz írt 

levelében szembaja kiújulása miatt le akart mondani collegiumi állásáról, 

de felajánlotta, hogy délutánonként lakásán szívesen állna a hallgatók 

rendelkezésére. A Collegium presztízsének megnövekedésével azonban 

1906-ra sikerült elérni a minisztériumnál, hogy a szakvezetői státus jól-

fi zetett főállássá váljék.

Mika Sándor igazi nagysága pedagógiájában mutatkozik meg. A 

külföldi tapasztalatokon edződött történetíró komoly riválisokra lelt 

korának történészei között. Marczali, Borovszky, Gyomlay, Fogarassy, 

Schönherr, Goldziher, akivel együtt a Nagy képes világtörténetet munkát 

írta, hozzá hasonlóan kiváló történész volt. Mégis, Mika Sándor kiemel-

kedett közülük, hiszen tevékenységével a korszak nagy oktatáspolitikai 

hiányosságára is válaszolt.
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1896-ban az egyetemi oktatás hibájaként értelmezték, hogy a tanárje-

löltek nem kapnak teljes bölcseleti képzést, pedig ezek a tárgyak alapoz-

hatnák meg az igazi tudományos és rendszerező gondolkodást. Ezeket 

az ismereteket úgy lehet elsajátítani, hogy alaposan, szaktanár vezetése 

alatt, egybehangzó elvek szerint tanulmányozzák témáikat, mielőtt 

előrelépnek. A tanári életpálya szükséges eleme és sikerének záloga az, 

hogy a tanár egész életében foglalkozzon tudománnyal, ne csak a taní-

tás szintjén. Mind a tudományban, mind a „tudomány módszerében” 

jártas legyen, így akár középiskolai tanár, akár kutató tudós lesz belőle, 

biztos alappal és széles műveltséggel dolgozhat. Ezek a tudós-tanár is-

mérvei, aki elsősorban nem a mások által felfedezett témákat mutatja be 

hallgatóinak, hanem saját kutatásait, és ebbe bevonja diákjait is. Mika 

akkor kezdett a Collegiumban történelmet tanítani, megtestesítve a 

hiányolt tanáregyéniséget, amikor az oktatáspolitikában papírra vetet-

ték a tudós-tanárok szükségét. Bár jelentéseiben csak arról számol be, 

hogy paleográfi a órákat tartott, ezzel a történetírás német módszerével, 

a fi lológiai kritikával ismertette meg hallgatóit. Ezen azonban túlmutat 

pedagógiai munkássága: szemléletmódot adott tanítványainak, rálátást a 

történelemre, és fogódzókat a történelem egységének átlátásához – olyan 

európai szellemben, amelyet alapítói a Collegiummal kívántak a magyar 

felsőoktatásba behozni. 

A középiskolák számára írt tankönyve mellett szöveggyűjteményt is 

szerkesztett. Ez újszerű vállalkozás volt, előszavában a következőképpen 

ír: „Mivel az úttörés nehézségeivel kellett megküzdenem, magam érzem 

a legjobban, hogy nem adhatok tökéletes munkát s különösen sajnálom, 

hogy egy pár már kiszemelt, jellemző leírást tér hiánya miatt mellőznöm 

kellett.” E kötetek szerkesztésén diákjaival együtt dolgozott, a közremű-

ködők és fordítók között olyan nevekkel találkozunk, mint Madzsar 

Imre, Szabó Dezső, Szentpétery Imre, Szigeti Gyula, Szekfű Gyula. A 

középiskolásoknak szóló forrásgyűjteményekben helyet kap Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau, II. József türelmi rendelete. Ez a válogatás, 

melyből csak példákat soroltunk fel, a szabadon gondolkodó tanár képét 

rajzolják elénk. Collegiumi kurzusait is ilyen szellemben tarthatta meg, 

amilyenben a forrásgyűjtemények szemelvényeit válogatta. 

Mika látásmódja új, mert nem csak a német mintát veszi alapul, ha-

nem a franciaországi tartózkodása során megismert összehasonlító po-

litikatörténetet műveli. Ezzel egyidejűleg a szellem szabad mozgásának 
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megfelelően nem csak a Magyarországon hagyományosan használt német 

szakirodalmakra irányítja a fi gyelmet, hanem a franciára is. Míg Magyar-

országon a német mintájú, általános szakképzettség megszerzésének igé-

nye dominált a felsőoktatásban, addig a francia példa a saját tudományos 

szakterületben való elmélyülés volt. Ez jelenthette azt a többletet, amit 

Mika adott: a német történeti irodalom nagyjai mellett olyan újdonságo-

kat sorakoztatott fel, melyek új nézőpontot, összehasonlítási alapot adtak 

tanítványainak. Nem véletlen, hogy a magyar történetírás első nagy 

összefoglaló és programadó műveit a már így nevelkedett történettudó-

sok adták ki. Ehhez támpontot, példát Mika Sándortól kaptak. Angyal 

Dávid emlékezteti a gyászoló Collegiumot: „Volt tanítványaitok egész sora 

hálásan emlékszik meg az ő kitűnő vezetéséről. Sokat köszönhettek neki 

és bár most többnyire a maguk lábán állva gyarapítják a tudományt jeles 

munkákkal, szívesen elismerik, hogy mennyit köszönhetnek szegény Mika 

barátunk ösztönzésének és útmutatásának.”

Budapestre kerülésekor már sokat betegeskedett, munkabíró képes-

sége csökkent. Gyenge szervezete nagy megpróbáltatásoknak volt kitéve 

tudományos és tanári munkája során. Jóllehet, betegségei miatt egyre 

kevesebbet publikált, azt nem engedte, hogy fájdalmai elvegyék tudás-

szomját. Akik betegágya mellett meglátogatták, gyakran könyvek között, 

olvasva találták. 

Mika Sándor pályáját végigkísérve jól látható, hogy hivatása a tanár-

képzés, az értelmiségi ifj úság nevelése volt. Ennek sikeréhez nagyban 

hozzájárult önzetlensége és szerénysége. A fi atal tudósokat leginkább 

az Eötvös Collegiumban tudta nevelni, formálni. Ez nagy jelentőségű 

volt számára is, hiszen így tudott utánpótlásról gondoskodni. Az utána 

következő tudósgeneráció tagjai közül Domanovszky Sándorra, Eckhart 

Ferencre, Szekfű Gyulára, Szentpétery Imrére és Madzsar Imrére volt 

a legnagyobb hatással. Bár közülük Domanovszky nem volt Eötvös 

collegista, már gimnáziumban volt alkalma megismerkedni Mikával, sőt 

a collegiumi szemináriumaira is ellátogatott.

Mikának nagy érdeme volt abban, hogy az Eötvös Collegium európai 

szellemi horizontú intézetté, messze földön híres iskolává vált. Mika tudta 

milyen mértékhez kell tartania magát ahhoz egy tudósnak, hogy európai 

színvonalú eredményeket mutathasson fel. Történetszemlélete univerzá-

lis volt, de éles kritikai érzéke pontosan megvonta a határt tárgyak és 
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korszakok között. Így lehetséges, hogy tanítványai az összefüggéseket és 

a tényanyagot egyaránt mesterien ismerték és használták.

És ha hatását igazán meg akarjuk mérni, ne publikációit vegyük elő. 

Vessünk egy pillantást azokra a névjegyekre, amelyeken a Collegium 

igazgatójának részvétüket nyilvánították tisztelői. Olyanok tartották 

őt számon, mint Szarvas Gábor családja, Angyal Dávid, Ilosvay Lajos, 

Szily Kálmán, Th allóczy Lajos, Márki Sándor, Fináczy Zsigmod dékán, 

Simonyi Zsigmond akadémikus nyelvész. E névsor önmagában igazolja: 

Mikát saját kora nagyon is számon tartotta.

Mika Sándor sírja szerényen húzódik meg a kerepesi temető nagy tumbái 

között. Életének példája viszont mindig szemünk előtt áll. Fontos, hogy 

észrevegyük: Mika Sándor 100 év távlatából is nevel mindannyiunkat. 

Nevel elsősorban hűségre és helytállásra: 17 éven át irányította a Colle-

gium történészképzését, megteremtette az őt követő generáció magyar 

történetírásának bázisát. És nevel arra is, hogy nyitott szemmel járva, 

széles körű ismeretekre törekedve otthon érezzük magunkat munkánk-

ban, tudományterületünkön, és méltók legyünk ahhoz a hagyományhoz, 

amelyet ő teremtett meg a Collegium történészképzésében.
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« J’espère que le peuple hongrois verra venir 

de meilleurs temps… »

Confi dences non découvertes d’Aurélien 

Sauvageot sur les hongrois1

1L’interview avec le Professeur Aurélien Sauvageot a été enregistrée par Mme Ilona 

Fodor le 1er décembre 1973 à Aix-en-Provence dans l’appartement du Professeur, 1 rue 

Blondel. Le matériel sonore est la propriété du Musée Littéraire Petőfi  (Hongrie). Je 

voudrais exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à Mme Csilla Csorba, Directrice, 

Mme Ágnes Kelevéz, Directrice du Département Multimédia, Mme Nóra Nándory, 

muséologue, M. Viktor Rozbroy, muséologue, ainsi qu’au personnel du Musée pour 

avoir mis à ma disposition le matériel et pour avoir soutenu mes recherches liées à 

l’oeuvre d’Aurélien Sauvageot.

Le matériel est d’une importance primordiale et d’une valeur extraordinaire, car 

il représente l’un des interviews les plus longes et les plus cohérentes connues du 

Professeur. Dans une certaine mesure, le matériel est fragmenté : les questions posées 

ont été à peine enregistrées, et on n’entend dans la plupart des cas que les réponses 

du Professeur. Cependant, le fi l de la conversation peut être suivi plus au moins 

aisément. Outre cela, l’interview est divisée en deux parties (27:16–33:20) par un 

extrait, provenant d’une autre interview avec Pierre Seghers, intercalé volontairement 

par Ilona Fodor en raison de la proximité de ses vues sur certains aspects de l’art de la 

traduction. Étant donné que l’objectif principal de la présente publication réside dans 

la reconstitution des paroles, de l’expérience, de la vision et de l’opinion du Professeur 

Sauvageot, le texte qui suit ne proposera pas une transcription des paroles de Pierre 

Seghers, en vue d’une traçabilité plus claire et logique des propos de M.Sauvageot. 

Néanmoins, l’interview avec Pierre Seghers fera l’objet d’une autre étude dans l’avenir.

Mes sincères remerciements vont également à M. Pierre Guerci pour l’aide 

qu’il a bien voulu m’apporter dans la reconstitution du matériel sonore, ainsi 

que pour son soutien, ses conseils et ses remarques lors de la relecture de la 

transcription et dans la discussion et la résolution des problèmes d’interprétation.

La traduction du texte en hongrois a été préparée par l’auteur de la présente publication.
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I
l n’avait certainement pas raison. Et l’expérience le prouve, parce que, 

depuis lors, j’ai eu l’honneur de voir, d’enseigner le hongrois, à Paris, 

pendant de très nombreuses années, c’est-à-dire de 1931 à 1967. Et je 

crois avoir formé plusieurs centaines de Français qui savent désormais 

s’exprimer en hongrois correctement, qui savent également très bien lire 

du hongrois, traduire du hongrois au français, et qui sont la meilleure 

preuve que le hongois n’est pas plus diffi  cile à apprendre par les français 

que n’importe quelle autre langue. D’ailleurs, toutes les langues sont 

diffi  ciles. Et le hongrois est une langue, pas plus diffi  cile que les autres, 

mais qui tient un avantage sur certaines autres, c’est qu’elle a plus de 

régularité, elle a été très-très cultivée et complètement remodelée, refaite, 

refaçonnée, enrichie, c’est une des langues les plus civilisées qui existent, 

je crois, dans le monde. Et d’ailleurs, je l’ai écrit, pusique j’ai publié il y a 

deux ans un ouvrage intitulé L’édifi cation de la langue hongroise – vous 

savez qu’on l’a traduit assez mal, alors je le traduis mieux : c’est-à-dire, j’ai 

voulu dire A magyar nyelv felépítése, et non pas A magyar nyelv felépü-

lése. Parce que la langue hongroise ne s’est pas faite toute seule, ce sont 

les hongrois qui l’ont faite. Et il l’ont faite d’une façon très remarquable 

que j’essayais justement de montrer. C’est une des langues de civilisation 

dont l’Europe peut être fi ère, car elle est une des expressions typiques et 

remarquables de la civilisation européenne. Voilà ce que j’ai dit et ce que 

je suis très heureux d’avoir l’occasion de répéter.

*

Lorsque je suis arrivé à Eötvös Collegium, Bartoniek Géza, le 

directeur, m’avait attribué comme guide et commme instructeur en 

hongrois, comme moniteur si vous voulez, un de mes élèves qui savait 

admirablement le français et qui s’appellait Hincz Gyula. Hincz, avec 

beaucoup de dévouement, m’a accompagné partout, introduit partout, 

enseigné en même temps, et c’était très diffi  cile et très pénible pour lui 

parce que nous n’avions pas toujours des heures faciles, j’avais des cours à 

assurer, j’avais des diff érents services aussi auprès de la Légation de France, 

etc, mais à n’importe quelle heure, pour ainsi dire, il était à mon service, 

et il apportait toutes sortes de documents pour m’enseigner. Nous avons 

commencé par les journaux, il m’a fait lire, parce qu’il l’aimait beaucoup, 

Szabó Dezső, que je n’aimais pas. Il m’a fait connaître par la suite Kosz-

tolányi Dezső que j’aimais davantage, et puis, j’ai fait connaissance 

alors peu à peu avec mes autres élèves. Je peux dire que tous mes élèves 
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se sont mis, se sont associés, pour m’apprendre le hongrois. Et ensuite 

mes collègues à la faculté, en particulier le professeur Gombocz Zoltán 

et le professeur Eckhardt Sándor, dont je ne veux pas oublir le souvenir. 

L’un et l’autre ont été pour moi, je peux dire, les meilleurs introducteurs 

pour le hongrois et pour la Hongrie. J’ai suivi leurs conseils, j’ai essayé 

de profi ter de leur enseignement ; je crois en avoir quand-même gardé 

quelque chose. Et, par la suite aussi, d’autres élèves, par les années qui 

ont suivi, m’ont aidé également, à diff érents degrés, et dans diff érentes 

circonstances. En particulier, je pense à Jankovich Ferenc, qui est devenu 

l’écrivain que vous savez, et qui était surtout au Collège Eötvös – Eötvös 

Collegium patriculièrement connu comme chanteur, parce qu’il avait 

une voix merveilleuse. Eh bien, Jankovich m’a introduit chez ses parents, 

chez ses amis, dans les villages qu’il connaissait, et c’est grâce à lui que j’ai 

fait en particulier la connaissance du paysan hongrois. 

Le paysan hongrois, je l’ai retrouvé d’ailleurs aussi grâce à un autre 

ami de l’université, Zolnai Béla, qui m’a fait connaître en particulier les 

paysans de l’Alföld et de toute la région de Szeged, où il était à ce moment-

là professeur. Grâce à eux, j’ai su ce que c’était que le paysan hongrois. 

Et, je dois dire, comme je l’ai écrit d’ailleurs dans La découverte de la 

Hongrie, que j’avais gardé du paysan hongrois non seulement beaucoup 

d’estime, mais beaucoup d’admiration. J’ai eu toujours le sentiment que 

le paysan hongois était vraiment l’homme sur lequel reposait l’avenir de 

la Hongrie. Par ses qualités de dévouement, de désintéressement, et aussi 

de patience, d’assiduité au travail. J’ai trouvé auprès d’eux d’autre part 

une hospitalité, une gentillesse, une curiosité intellectuelle, quelque chose 

qui m’avait beaucoup frappé. Et je n’ai pas pu toujours le dire autant que 

j’aurais voulu, mais c’est la raison pour laquelle d’ailleurs j’ai par la suite 

insisté pour que soit publié, en France, Puszták népe, de notre ami, Illyés 

Gyula. Ce livre me semblait eff ectivement refl eter assez bien, peut-être 

même quelques fois en moins cruelle la situation du paysan de l’époque. 

Ce livre aurait dû être traduit dans d’autres circonstances. Je ne veux 

rien dire de la façon dont il a été traduit, je ne suis pas d’accord avec 

cette traduction. Mais ceci est un autre chapitre sur lequel nous allons 

revenir tout à l’heure. Voilà ce que j’avais à dire sur la façon dont j’ai 

fait connaissance avec la langue et avec les hommes. Et je dois ajouter 

aussi que du temps où j’étais en Hongrie, je me suis acharné à essayer 

de vivre à la hongroise. Car, pour moi, on ne peut pas séparer la langue 
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des hommes qui la parlent, et de la nation dont elle est l’expression. 

Alors, j’ai vécu à la hongroise, j’ai essayé de comprendre les Hongrois, 

de comprendre leurs goûts, de comprendre tout ce qui était en eux, et 

je me suis rappelé une chose que m’avait enseignée le grand philosophe 

allemand Friedrich Nietzsche, à savoir que si l’on voulait connaître les 

hommes, il fallait savoir quelles étaient les choses qu’ils aimaient. Je me 

suis demandé naturellement ce que les Hongrois aimaient. Et c’est ainsi 

que j’ai essayé d’approcher ce qu’on pourrait appeler l’âme hongroise, et 

ce que j’appellerais plus historiquement la civilisation hongroise. C’est à 

la suite de ça que j’ai refl été mes expériences dans diff rentes publications, 

en essayant de faire connaître à la France et aux Français ce qu’était 

vraiment ce peuple dont ils n’avaient aucune connaissance. Et encore 

aujourd’hui, hélas, ils n’ont pas grande connaissance des Hongrois, ni de 

la Hongrie – sauf qu’ils savent que la Hongrie est un pays communiste ; ça, 

ils le savent. Ils savent aussi que la Hongrie est un pays qui, paraît-il, parle 

une langue slave… Sur la littérature hongoise, ils ne savent absolument 

rien, et je parle non pas du grand public ignorant, non, je parle même 

d’intellectuels, de mes collègues de l’unversité. Ce qui est le plus triste : ils 

ne savent rien sur la Hongrie, ni sur sa littérature, ni sur ses hommes, ni 

rien du tout. Et, lorsque je leur ai parlé récemment, à la faveur justement 

d’un centenaire, ou plutôt d’un 150e anniversaire, quand je leur ai parlé 

de Petőfi  par exemple, eh bien j’ai constaté que la plupart ne savait pas qui 

c’était. Voilà où nous en sommes. C’est un peu tiste évidemment pour un 

professeur qui a passé toute sa carrière à essayer d’enseigner la langue et 

la littérature hongroise à Paris… Voilà ce que j’avais à dire sur ce point, je 

suis à votre disposition pour les autres questions.

*

La question que vous posez est une question capitale. Et voici pourquoi 

: c’est la question qui concerne la survie de tous les peuples, quels qu’ils 

soient. Le problème qui avait touché Meillet était un autre problème : 

Meillet voulait une civilisation unifi ée. Il estimait que l’humanité devait 

aboutir à ne plus parler qu’une seule langue, pour exprimer le plus 

clairement possible ses idées. Mais, comme je le lui ai reproché d’ailleurs, 

et je le lui ai dit au cours de nombreux entretiens, en particulier quand 

je suis rentré en France après mon séjour en Hongrie, je n’ai pas partagé 

cette opinion, et elle ne peut pas être partagée. Et voici pourquoi. La 

langue, comme le disaient les patriotes hongrois du XVIIIe siècle, la 
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langue, c’est la nation. Nyelvében él a nemzet. C’était là la maxime des 

grands patriotes de la nyelvújítás. Eh bien, cette maxime, elle vaut pour 

tous les pays, et elle vaut pour tous les peuples. Et aujourd’hui, je ne sais 

pas ce que penserait Meillet s’il vivait, mais aujourd’hui, je constate que 

la France elle-même avec son français se trouve dans la même situation 

de défense par rapport à une langue envahissante, une langue universelle 

qui se trouve être l’anglais. Et alors, maintenant nous avons peut-être 

commencé à comprendre l’intérêt qu’il y avait à défendre la thèse de 

Kosztolányi Dezső, car c’est lui qui avait raison. Il avait raison de dire 

qu’un peuple a le droit de garder son individualité, sa personnalité, et qu’il 

ne peut le faire que s’il garde sa langue. Quitte d’ailleurs à perfectionner 

cette langue, l’adapter comme l’on fait les patriotes hongrois quand ils 

ont reconstruit la langue aux XVIIIe-XIXe siècles. Ce que nous allons 

d’ailleurs être obligés de faire. Et j’ai été tellement frappé, non seulement 

par ce qu’a écrit Kosztolányi que j’ai bien connu, qui a été un grand ami, 

avec lequel je me suis très souvent entretenu de ce problème, mais j’ai été 

tellement impressionné par toutes ses raisons, que j’ai moi-même publié 

en français sur le français ; des ouvrages dans lesquels j’ai soutenu la 

même thèse, c’est-à-dire qu’il faut défendre notre français, adapter notre 

français, perfectionner notre français pour lui permettre de survivre, et 

ainsi de faire survivre la nation française et la civilisation française. Alors 

comment voulez-vous que je ne sois pas de l’opinion de Kosztolányi et de 

tous ceux qui ont partagé ses opinions, en particulier Illyés Gyula, qui, 

comme vous le savez, a recueilli un certain nombre d’articles de Kosz-

tolányi Dezső, et qui les a publiés sous un titre tout à fait explicit, Erős 

várunk a nyelv. En reprenant, comme vous le savez, le fameux choral de 

Luther. Eh bien, j’en suis là, moi aussi, je le dis comme le disait Luther, 

Hier stehe ich, und kann nicht anders.

*

Pour ce qui est de l’objectivité du livre d’Illyés, Puszták népe, je suis obligé 

de reconnaître que c’est assez exact. Je veux dire que dans la mesure où il 

y a des variations par rapport à la réalité, elles sont en-deçà de la réalité, et 

non pas au-delà. Je veux dire en d’autres termes que Illyés a décrit un état 

de choses qui était non seulement celui qu’il a décrit, mais probablement, 

dans bien des cas, pire que celui qu’il a décrit. Personnellement, j’ai pu 

constater sur place que la situation de la paysannerie hongroise était 

nettement plus mauvaise qu’il ne l’avait décrite dans Puszták népe. Mais 
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naturellement, ceci ne valait que pour certains secteurs, pas partout. 

Ceci veut dire que dans l’ensemble quand-même on peut faire foi sur le 

livre d’Illyés, et qu’aujourd’hui, c’est un témoignage incomparable de la 

situation de la paysannerie hongroise à l’époque où il a décrit ce qu’il avait 

vu et ce qu’il avait éprouvé. Seulement, depuis, ça a changé. Je suis allé en 

1964 en Hongrie très rapidement. Mais, quand on connaît bien un pays, 

on n’a pas besoin de très longtemps pour voir ce qui a changé. Et, d’un 

autre côté, grâce à mes amis hongrois qui m’envoient très gentiment et 

régulièrement des publications comme Kortárs, comme Új Írás, comme 

Élet és Irodalom, quelques fois aussi quelques autres, des ouvrages de 

toute sorte, je suis jour par jour ce qui se passe en Hongrie. J’assiste, ce 

qui est passionnant, à cette expérience extraordinaire du changement de 

civilisation d’un peuple. Eh bien, je dois dire, que ce peuple, il ressemble 

de plus en plus au français. Les réactions que je lis à travers les romanciers, 

les écrivains, les journalistes qui font des reportages, ces réactions, je 

retrouve celles de nous tous ! Je veux dire par là que la révolution sociale qui 

s’est produite en Hongrie et qui se produit en Hongrie, fera de la Hongrie 

un état occidental, exactement sur le même niveau que la France par 

exemple, ou la Belgique ou la Suisse. C’est un résultat peut-être inattendu, 

mais très frappant, quand on regarde les choses de Paris, ou même d’Aix-

en-Provence. Alors, je continue à poursuivre cette étude, et, de semaine 

en semaine, je constate les progrès faits par la société hongroise. Ce sera 

probablement très important pour la suite des choses en Europe, et pour 

l’équilibre général de l’Europe. Espérons que ça servira au moins à unifi er 

les gens, à les réunir, à les rassembler, et à les faire se compendre les uns et 

les autres, ce dont on aurait le plus grand besoin.

*

Je crois que la raison du succès certain de Puszták népe, c’est que le 

sujet lui-même contenait en lui tant de valeurs de toute sorte, et que le 

public français a été sensible à ces valeurs. Le livre avait un avantage : 

il était très couleur locale ; c’est-à-dire qu’il donnait un portrait de ce 

qu’était la Hongrie, diff érente de la France. Or, le lecteur français, lorqu’il 

lit un livre étranger, ne veut pas retrouver la France dedans. Il veut trouver 

quelque chose d’autre, il veut se dépayser. Et, dans Puszták népe, à cette 

époque-là, il se dépaysait totalement, parce que le paysan hongrois vivait 

dans des conditions qui n’étaient absolument pas imaginables pour un 

Français ordinaire, un Français qui n’avait pas voyagé. Depuis, les choses 
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ont changé, et le livre, malheureusement, ne se vend plus beaucoup. On le 

lit de moins en moins. Il faudrait probablement renouveler quelque chose. 

Et alors là, nous posons une autre question. Il s’agit de la question qui 

a d’ailleurs tourmenté Illyés, comme beaucoup d’écrivains hongrois. Le 

premier écrivain hongrois qui m’a exprimé ce tourment, c’était Karinthy 

Frigyes. Karinthy Frigyes, quand j’ai fait sa connaissance, m’a dit ceci: 

Vous êtes français ? Vous voulez faire du hongrois ? Eh bien, c’est une 

chose assez extraordinaire, car les Français nous ignorent, les Français 

n’ont pour nous que de l’indiff érence. Et il s’est exclamé: ez a közömbös-

ség ! 

Manifestement, il souff rait de cette indiff érence. Et depuis, j’ai 

compris. Et Illyés a souff ert, lui aussi, j’en suis sûr, à travers de ce qu’il 

a écrit, on le sent très bien, il a souff ert de cette indiff érence, de cette 

ignorance des Français pour tout ce qui est littérature hongroise. A quoi 

attribuer cela ? Eh bien, je crois qu’il y a beaucoup de fautes qui ont été 

commises. Premièrement, on a présenté au public français des livres qui 

n’étaient pas très bien choisis. Deuxièmement, on les a présentés dans une 

traduction illisible. Et, troisièmement, on a fait ceci sans méthode. Il n’y a 

pas d’ensemble. Un jour, on présente le livre d’un écrivain, le lendemain 

on présente le livre d’un autre écrivain, qui sont séparés souvent par 50 

ans ou 100 ans. Rien de méthodique n’a été entrepris. J’avais proposé il 

y a très longtemps, j’ai reproposé à plusieurs reprises, que l’on constitue 

à Paris et à Budapest simultanément une petite commission, cinq-six 

hommes d’un côté, cinq-six hommes de l’autre, qui choisiraient les textes 

à traduire et qui contrôleraient la traduction. Mais, cette traduction, 

il faut bien se dire une chose: c’est qu’il ne faut jamais qu’elle soit faite 

que par des Français de culture littéraire française. Et même si le texte 

hongrois n’est pas toujours fi dèlement rendu, il faut qu’il soit rendu en un 

français parfait. Le public français ne tolère pas qu’on lui off re une langue 

incorrecte. Ainsi, par exemple, je ne veux pas nommer de titre, je ne veux 

pas nommer de personnes, je ne veux pas faire de querelles de personne, 

mais je peux vous assurer que j’ai essayé de faire lire un certain nombre de 

traductions parues ces dernières années, et qui, presque toutes, émanaient 

de Hongrois qui n’avaient même pas une culture française suffi  sante, 

où il y avait des incorrections impossibles, en tout cas des choses que 

le lecteur français ne supporte pas. Et alors, je pose cette question : que 

dirait le public, en hongrois, si on lui off rait des chefs-d’oeuvre français 
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traduits en mauvais hongrois par des Français ? Il n’accepterait pas. Alors, 

pourquoi voulez-vous, que le public français accepte pareille chose de la 

part des Hongrois ? C’est là la raison essentielle de l’échec de la littérature 

hongroise. Et cet échec ne remonte pas qu’à ces quelques dernières 

années, il a toujours été le fait de ce genre de traductions. C’est ainsi, par 

exemple, que les premiers poèmes de Petőfi , lorsqu’ils ont été traduits en 

France il y a bientôt plus de 100 ans, ont été traduits par des Hongrois, 

c’est-à-dire tout simplement qu’ils n’ont pas passés, comme on dit en 

termes techniques – nem törtek át. C’est pour cette raison que je vous dis 

ceci : tant que nous ne changerons pas de méthode, il est inutile d’espérer 

un succès de la littérature hongroise en France. Alors, je souhaite que l’on 

change de méthode.

*

Dans le dernier numéro que je viens de recevoir de Élet és Irodalom, 

il y a justement, sur ce point, un très beau passage, de la chronique de 

Déry Tibor, intitulée Egy nap hordaléka. Il s’agit du passage concernant la 

traduction. Et il a raison de montrer d’abord qu’on ne peut pas traduire. 

La traduction n’est pas complète, elle n’est pas totale, sans résidu. On 

ne peut pas faire passer un texte hongrois en français, pas plus qu’on 

peut faire passer complètement un texte français en hongrois. Mais ce 

que l’on peut faire, c’est de transmettre le contenu et l’atmosphère d’un 

texte dans un autre texte, dans une autre langue. Mais pour cela, il faut 

être soi-même presqu’un écrivain. Et il faut savoir la langue d’origine, 

mais surtout il faut savoir ce que les Allemands appellent Zielsprache, 

c’est-à-dire la langue vers laquelle on traduit. Or, le malheur veut que, 

généralement, les traducteurs savent mal le français, et je sais comment 

ça se passe d’ailleurs, et je le rappelle parce qu’il faut tout de même que le 

public le sache. La plupart des ouvrages hongrois traduits en français ont 

été traduits de la manière suivante : un Hongrois, ou des Hongrois, ont 

établi en mauvais français ce qui s’appelle nyersfordítás. Un Français, ne 

sachant pas le hongrois, est prié de remettre cela en français. Il remet cela 

en français, mais comme il ne sait pas le hongrois, il ne sait pas comment 

il modifi e les choses, et si ces modifi cations ne vont pas tout déformer. 

Et c’est ce qui se passe : le texte hongrois s’évapore complètement, il ne 

reste plus rien. Alors qu’il faudrait, dans tous les cas, s’adresser à un 

Français, sachant suffi  samment du hongrois, pour se poser au moins 

des problèmes, pour se dire : voyons, je traduis ça en français, mais 
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est-ce juste ? Et alors, là, ce Français se tournerait vers un Hongrois 

sachant le français, et lui dirait: croyez-vous que c’est ça ? Moi-même, 

quand j’ai à traduire du hongrois en français, ce qui m’arrive quelques 

fois quand-même, je suis toujours très tourmenté par des doutes, et il 

m’arrive constamment de prendre mon téléphone par exemple, et même 

de ne pas hésiter à téléphoner à Paris, pour demander: voyons, comment 

interpréteriez-vous telle ou telle chose, que sentez vous là-dedans ? Et c’est 

seulement après avoir été renseigné que je me décide à choisir la formule 

française par laquelle je vais rendre cette phrase hongroise. Si on avait 

procédé comme ça, la littérature hongroise serait connue en France. Et la 

meilleure preuve en est que les seuls poèmes d’Ady qui ont pu être goûtés 

par les Français et appréciés par les Français sont ceux qui ont été traduits 

par mon ancien élève Armand Robin, qui savait le hongrois, qui a étudié 

pendant 4 ans le hongrois en France chez moi, non seulement avec moi 

mais avec mes répétiteurs et mes assistants hongrois, et qui a travaillé 

dans des conditions très diffi  ciles, puisqu’il a constamment sollicité des 

conseils, des avis, et souvent recommencé dix, quinze, vingt fois le même 

texte. J’ai chez moi, ici, des brouillons d’Armand Robin, qu’il n’a pas voulu 

publier parce qu’il estimait que ce n’était pas suffi  samment réussi. Mais 

qui néanmoins sont encore des chefs-d’oeuvre par rapport aux autres 

traductions. Si Armand Robin avait vécu suffi  samment longtemps pour 

donner une traduction plus ample des poèmes d’Ady, Ady serait toujours 

reconnu comme un des grands poètes modernes. Car il a été, je le dis et 

je le répèterai, après Baudelaire, le plus grand poète de l’Europe moderne. 

Plus grand que Mallarmé, certainement plus grand que des gens comme 

Paul Valéry et les autres, beaucoup plus grand qu’un Verlaine, c’était un 

homme complet, c’était un homme qui envisageait tous les aspects de la 

vie et de l’histoire, et ce qu’il a donné, évidemment, enfermé en hongrois, 

c’est malheureux, c’est malheureux pour toute la civilisation européenne. 

Voilà, la raison pour laquelle j’ai insisté si souvent sur les conditions dans 

lesquelles il faut traduire, et à quelles critères il faut répondre quand on 

veut traduire du hongrois en français, comme d’ailleurs de toute langue 

en toute langue. C’est un problème général, je suis content de voir, et 

d’avoir lu que Déry Tibor est de mon avis sur ce point.

*

Előzőleg megemlítettem Sauvageot-nak, hogy Illyés a francia Puszták népé-

nek megjelenésekor 1943-ban a Magyar Csillagban írt a Sauvageot-szótár 
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újramegjelenéséről. Mivel a professzor nem ismerte Illyés írását, felolvas-

tam annak nagy részét.2

Au sujet de ce qu’a écrit en ’43 Illyés, je n’ai pas eu l’occasion 

malheureusement de lire cet article d’Illyés. Il m’avait pas parvenu, car 

à ce moment là, il n’y avait pas de relations suivies entre la Hongrie et 

la France, et d’autre part, j’étais dans une situation personnelle telle que 

j’étais obligé de me cacher, et de faire comme beaucoup de Hongois, 

c’est-à-dire d’essayer d’échaper à la fois à la police de Vichy et à la police 

allemande. Mais, ce qu’il a dit, est certainement très juste. La Hongrie a 

quelque chose à dire, elle a toujours eu quelque chose à dire, que l’Europe 

doit écouter, et dont l’Europe doit profi ter. Et, le malheur pour l’Europe, 

a été que le message hongrois n’a pas pu être compris, parce qu’il était 

conçu et rédigé en hongrois. C’est pourquoi j’ai essayé pour ma part, et 

le gouverenment français essayait par mon intermédiaire, et par celui 

de mon successeur, de faire connaître la langue hongroise au plus grand 

nombre possible d’étudiants français. Dans l’espoir que ces étudiants, 

après avoir fait connaissance avec la Hongrie, comprendraient tout ce 

qu’il y avait de richesse, de trésor, qui était contenu et enfermé dans 

la langue hongoise et dans ses productions littéraires, scientifi ques et 

autres, et que ce trésor devait être mis à la disposition de l’Europe entière. 

C’est également pour cette raison que notamment, dans le bulletin de 

la Société de linguistique de Paris, j’ai depuis plus de quarante ans, tous 

les ans, publié des comptes-rendus très nombreux et généralement très 

extensifs sur toutes les publications linguistiques hongroises qui me 

sont parvenues. Par là même, j’ai essayé de faire comprendre au reste 

du monde, puisque le bulletin en question est lu dans le monde entier, 

quelle était l’importance du travail de la science hongroise, et des 

résultats qu’elle avait obtenus. Je sus sûr que toute l’Europe occidentale 

profi terait énormément de l’apport hongrois le jour où cet apport serait 

plus accessible. Je constate d’ailleurs que les autorités hongroises publient 

de plus en plus des ouvrages hongrois dans des langues plus connues, 

2C’est sur ce point qu’un extrait de l’interview avec Pierre Seghers a été inséré par 

Ilona Fodor. Avant de reprendre la suite de l’enregistrement avec Aurélien Sauvageot, 

Ilona Fodor  réintroduit le sujet, comme suit : «J’avais précédemment fait mention 

à Sauvageot de l’article de Gyula Illyés, publié dans Magyar Csillag en 1943, à 

l’occasion de la parution de la traduction française de Puszták népe, sur la réédition 

du dictionnaire de Sauvageot. Comme le Professeur ne connaissait pas l’article d’Illyés 

en question, je le lui ai lu à haute voix presque en totalité. »
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comme l’anglais, l’allemand ou le français, dans l’intention de répandre 

ce qui a été acquis, pensé, senti en Hongrie. Ceci ne sera vraiment résussi 

que dans la mesure où beaucoup d’européens apprendront à leur tour 

aussi un peu le hongrois, fréquenteront la Hongrie, entreront en contact 

direct avec des Hongrois. J’espère que nous allons vers un temps où ceci 

s’accomplira peu à peu. Et alors, l’Europe comprendra tout ce que la 

Hongrie a rendu comme service depuis l’époque où elle a empêché la 

barbarie de passer sur l’Europe et de tout détruire. Le peuple hongrois 

est un peuple glorieux, un grand peuple que nous estimons, et je suis 

heureux de pouvoir, une fois de plus, rendre hommage à sa grandeur.

*

Ce que je peux dire, c’est que lorsque j’ai enfi n pu lire en hongrois, 

comprendre, saisir le Himnusz, et ce qu’il voulait dire, j’ai été frappé. J’ai 

été frappé non pas seulement parce que les vers étaient beaux, parce que 

la musique qui le supportait était très émouvante, mais j’ai été surtout 

surpris et profondément ému, je dois dire en tant qu’historien, par cette 

extraordinaire vision que Kölcsey a exprimé en ci peu de vers. Il a su 

résumer toute la tragédie, tout le destin de la Hongrie, et en même temps 

tous ses espoirs. A telles enseignes que lorsque je faisais mes cours de 

hongrois à Paris, j’avais pris l’habitude de commencer par indiquer 

ce que c’était que le Himnusz, et de donner également son texte, parce 

que l’étude de ce texte me paraissait comme le résumé même de tout ce 

que nous pourrions faire en étudiant le hongrois, la Hongrie, l’histoire 

de la Hongrie, la littérature hongroise, etc. Par conséquent, j’ai saisi 

volontiers l’occasion de cet anniversaire pour rappeler à certains, et 

surtout pour apprendre aux Français l’existence de cet hymne, qui est 

unique en son genre; car les autres hymnes sont des hymnes de guerre, 

de défense, des hmynes plus au moins impérialistes, il faut bien le dire, 

ou bien des hymnes plus au moins élogieux, des hymnes de satisfaction, 

de complaisance, tandis que cet hymne hongrois est un hymne à la fois 

objectif et visionnaire. C’est l’hymne le plus extraordinaire qui existe, 

et il est probablement assez symptomatique que ce soit probablement le 

peuple hongrois qui ait cet hymne-là. Le peuple hongrois se distingue des 

autres peuples par cet hymne que je n’entends jamais, je dois le dire, sans 

une profonde émotion. Je suis presque plus ému encore quand j’entends le 

Himnusz que lorsque j’entends la Marseillaise, et pourtant, la Marseillaise 

est liée chez moi à tant de souvenirs, à la fois terribles et glorieux, que 
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vous pouvez comprendre que la comparaison que je viens de faire est une 

comparaison très importante.

*

En ce qui concerne les infl uences qu’a pu recevoir Illyés Gyula à Paris, 

et d’une manière générale de la part de la France, elle sont complexes et 

diverses. Ce qui est curieux, c’est que Illyés, dans la formation du point 

de vue hongrois, est tout à fait classsique. Pour ma part, je vois en lui 

le digne successeur de Vörösmarty en particulier, et je crois qu’il en a 

consience. Ce qui est curieux, et ce qui m’a toujours rendu assez perplexe, 

c’est qu’en France, il est entré en contact et a sympathisé avec ce qui, à 

cette époque-là, était une sorte d’avant-garde de la poésie française, 

et en particulier le surréalisme, pour lequel je vous dirai tout de suite 

que je n’ai jamais eu beaucoup d’enthousiasme. On peut se demander la 

raison de cette sorte d’enthousiasme qu’a montré au début Illyés pour 

les avant-gardistes français. Je crois que cela provient d’autre chose. Je 

crois que Illyés, venant en France, était animé par ce désir de connaître 

la France révolutionnaire, l’aspect révolutionnaire de la France. Il a pu 

trouver cet aspect révolutionnaire en littérature sous la forme de cette 

avant-garde, qui d’ailleurs, du point de vue de l’historien français, n’est 

pas préscisément révolutionnaire. Je veux dire par là que beaucoup 

de surréalistes en question représentaient aux yeux de la plupart des 

Français de l’époque, et de moi-même, des hommes qui politiquement ne 

se situaient pas du tout vers la gauche ou l’extrême-gauche, et nous avons 

vu dans le surréalisme plutôt une sorte de  révolution purement littéraire 

et formaliste, n’intéressant qu’une toute petite élite littéraire, ce qui était 

d’autant plus surprenant, que Illyés n’est pas un poète de l’élite littéraire, 

c’est un poète populaire, et la meilleure preuve est que quand il est rentré 

en Hongrie, le premier recueil qu’il a publié, Nehéz föld, était précisément 

le poème de la terre. A tel point qu’un de mes amis à qui j’avais traduit 

quelques uns de ses poèmes m’a dit:

– Ha ! C’est un Virgile !

Et, en eff et, si j’avais à situer Illyés, c’est plutôt près de Virgile que je le 

situerais, que près d’Eluard ou d’André Breton, ou de quelques autres des 

hommes de cette école qu’il a à cette époque-là fréquentée, et je dois dire 

un peu suivi, mais de manière toute théorique, puisque pratiquement 

son oeuvre s’en est pas ressentie. Le paysan hongrois qu’il était est resté 

fi dèle à sa tradition, et n’a pas été entamé par ces frivolités parisiennes 
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dont il avait fait la connaissance. Par ailleurs, je dois dire que Illyés 

est certainement l’un des hommes qui connaissent le mieux la France. 

Il l’a vécue profondément, il a connu des Français, il s’est mêlé à la vie 

française, il a travaillé parmi les Français, durement, et il sait très bien 

le français. Il sent très bien les choses françaises, j’ai toujours admiré sa 

connaissance extraordinaire du francais et des Français, et des problèmes 

français. C’est cet hommage que je voudrais lui donner particulièrement 

aujourd’hui.

L’art de Petőfi  a consisté à savoir au besoin, mais pas toujous, choisir 

des modes d’expression simples, voire même naturels. A cet égard, 

certains de ses poèmes ont toute la simplicité et toute la fraîcheur des 

Lieder de Heinrich Heine. Et puis, quand il se mettait en colère, il savait 

aller jusqu’a se faire brutal et même grossier. Ses invectives sont restées 

célèbres. Enfi n, il a osé dire simplement ce qu’il ressentait. Quand il était 

amoureux, ou gai, triste, désepéré ou seulement pensif. Il a le plus souvent 

dépouillé le style fl euri, et parfois même amphigourique de la plupart 

de ses contemporains. Ce n’est pas tout. Alors que les poètes hongrois 

rivalisaient pour ainsi dire de raffi  nement dans leur versifi cation, qui 

consistait à imiter au plus près les maîtres antiques, quand ce n’était 

pas des vers allemand, anglais, français et même italiens, Petőfi  n’a pas 

hésité à donner à ses vers un rigme plus simple, plus conforme à celui 

des chants populaires, qui consistait essentiellement en des séquences 

de 3 ou 4 temps forts marqués par l’accent d’intensité. Ce qui ne l’a pas 

empêché de se servir également des autres modes de versifi cation, mais 

ses poèmes les plus connus, ceux que le grand public a le plus aimé, sont 

précisément ceux qui pouvaient se déclamer le plus naturellement. En 

d’autres termes, les poèmes de Petőfi  se sont retrouvés plus à la portée 

du public, surtout du public moins instruit des petites villes de province 

ou de bourgs de campagne, car il ne saurait être question de s’imaginer 

que le paysan ou l’ouvrier y avait déjà accès. Néanmoins, certains des ses 

poèmes se prêtaient à être chantés, et c’est ce qui leur a vite aussré une 

grande diff usion. D’un autre point de vue, l’oeuvre de Petőfi  a marqué 

un progrès de la langue hongroise. Il a réussi à exprimer ce qu’un Hein-

rich Heine avait pu dire en allemand, ce qu’un Béranger a déclamé en 

français, ce que les poètes anglais avaient dit de leur côté. Il représente 

donc un moment où ce qui s’est écrit en Hongrie était du même niveau 

que ce qui se faisait dans le même ordre d’idées en Europe occidentale, 
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mais sous le vêtement d’une langue, d’une civilisiation d’un prestige 

inégalé. Je ne sais pas si un français instruit peut vraiment se représenter 

la prouesse que cela signifi e que de dire en hongrois la même chose que 

ce qui a été dit dans ce français qui s’était imposé dans le monde comme 

l’idiome le plus poli et le plus distingué. Cette émulation avec les langues 

de grande diff usion a été peut-être l’argument décisif des novateurs, celui 

qui leur a permis de l’emporter sur le purisme chauvain. Renoncer à lutter 

armes égales avec les grandes langues d’occident, c’était sombrer dans la 

médiocrité, voire même dans la grossièreté du rustre.

Ez tény, hogy a magyar sors nagyon foglalkoztatott, sőt, megrendített. 

Mindig, mikor magyar könyveket, verseket olvasok, akkor az a benyomá-

som, hogy valami nagyon érdekes és nagyon tragikus esemény előtt állok. 

A magyar nép tragikus nép, ebben a tekintetben, hogy nagy tragédiákat élt 

ál, és azt remélem, hogy majd jobb időt ismer.3

3Le Professeur conclut ses propos en hongrois de la façon suivante :

« C’est un fait, le sort hongrois m’a beaucoup préoccupé, voire ému. A chaque fois que 

je lis des livres, des poèmes hongrois, j’ai l’impression que je fais face à un évè nement 

à la fois très intéressant et très tragique. Le peuple hongrois est un peuple tragique, 

dans le sens où il a vécu de grandes tragédies, et j’espère qu’il verra venir de meilleurs 

temps. »
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„Remélem, hogy a magyar nép majd jobb 

időt ismer…”

Aurélien Sauvageot felfedezetlen vallomása 

a magyarságról4

M
inden bizonnyal nem volt igaza. Ezt a tapasztalat is alátá-

masztja, ugyanis azóta volt szerencsém számos éven keresztül, 

1931 és 1967 között oktatni a magyar nyelvet Párizsban. Azt 

hiszem, több száz franciát neveltem ki, akik immár helyesen tudják kife-

jezni magukat magyarul, folyékonyan olvasnak és fordítanak franciára, 

4Az interjút Fodor Ilona készítette Aurélien Sauvageot professzorral 1973. december 

1-én Aix-en-Provence-ban, a rue Blondel 1. szám alatti lakásán. A hanganyag a Petőfi  

Irodalmi Múzeum tulajdonát képezi, a Múzeum Médiatára Fodor Ilona Gyűjteményé-

nek részét képezi. Hálás köszönettel tartozom Csorba Csilla főigazgató asszonynak, 

Kelevéz Ágnes főosztályvezető asszonynak, Nándory Nóra muzeológus asszonynak, 

Rozbroy Viktor muzeológus úrnak, valamint a Petőfi  Irodalmi Múzeum Médiatára 

munkatársainak messzemenő támogatásukért, amellyel a hanganyag feldolgozásában, 

valamint a Sauvageot-val kapcsolatos kutatásaimban mindenkor segítségemre voltak.

Az interjú egyedülálló jelentőségű és rendkívüli értékű, hiszen ez az egyelőre ismert 

egyik leghosszabb, koherens anyag, amely Sauvageot hangját rögzíti. A hanganyag 

bizonyos mértékben töredékes: sajnos Fodor Ilona kérdéseit szinte egyáltalán nem 

hallani, kizárólag Sauvageot professzor válaszai vannak rögzítve. Ettől függetlenül a 

beszélgetés fonala többé-kevésbé könnyen követhető. Emellett az interjú rövid időre 

megszakad (27:16–33:20), mert Fodor Ilona tematikai rokonság alapján utólag beiktat 

egy beszélgetésrészletet Pierre Seghers-szel, amely bizonyos fordítási problémákra 

világít rá. Minthogy a jelen tanulmány elsődleges célja Aurélien Sauvageot nézetei-

nek, tapasztalatainak és véleményének közreadása, a hanganyag átiratában mellőzzük 

Pierre Seghers szavait Sauvageot mondandójának világosabb és követhetőbb rekonst-

rukciója érdekében. Seghers szavai egy másik tanulmány tárgyát fogják képezni a 

jövőben.

A francia nyelvű szöveg hanganyaggal való összevetésében köszönettel tartozom 

Pierre Guerci-nek, aki tanácsaival és észrevételeivel segítségemre volt az értelmezési 

problémák megvitatásában és feloldásában. A hanganyag átiratának magyar fordítá-

sát a szerző készítette el.
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és ez a legjobb bizonyíték arra, hogy a franciáknak nem nehezebb meg-

tanulniuk magyarul bármely más nyelvnél. Mellesleg minden nyelv 

bonyolult. A magyar nyelv pedig nem nehezebb a többinél, ráadásul van 

egy elvitathatatlan előnye bizonyos nyelvekhez képest: szabályosabb, 

nagyon-nagyon kiművelt, teljes egészében megmunkált, újraalkotott, 

átformált, gazdagított, azt hiszem, az egyik legcivilizáltabb nyelv az egész 

világon. Mindezt egyébként megírtam két éve a L’édifi cation de la langue 

hongroise c. könyvemben – amint tudja, a címét rosszul fordították le ma-

gyarra, ezért most helyesbítem: A magyar nyelv felépítése, így szántam, és 

nem A magyar nyelv felépülése. Hiszen a magyar nyelv nem saját magától 

alakult ki, a magyarok hozták létre, méghozzá igen fi gyelemre méltó 

módon, és erre igyekeztem rávilágítani. A magyar kultúrnyelv, amelyre 

egész Európa büszke lehet, mert az európai civilizáció egyik jellegzetes 

és fi gyelemre méltó megnyilvánulása. Ezt hangsúlyoztam, és nagyon 

örülök, hogy lehetőségem van újra elmondani.

Amikor megérkeztem az Eötvös Collegiumba, az igazgató, Bartoniek 

Géza kísérőként és magyartanárként – instruktorként, ha úgy tetszik 

–, egy franciául csodálatra méltóan tudó diákomat, Hincz Gyulát adta 

mellém. Hincz nagy odaadással kísért el és vezetett be mindenhová, 

eközben tanított is, ami sokszor igen nehéz volt; kemény időket éltünk 

meg együtt, hiszen nekem az óráim mellett különféle szolgálatokat is 

teljesítenem kellett a francia legátusnál, de elmondhatom, hogy Hincz en-

nek ellenére a nap bármely szakában szolgálatomra állt, és tanítás közben 

sokféle anyaggal látott el. A sajtóval kezdtük, majd Szabó Dezsőt adott a 

kezembe, mert nagyon szerette – velem ellentétben. Ezután Kosztolányit 

olvastunk, ő annál inkább kedvemre való volt, majd apránként megis-

merkedtem a többi tanítványommal is. Elmondhatom, hogy mindnyájan 

együttes erővel igyekeztek megtanítani magyarul. És persze az egyetemi 

kollégáim, különösképpen Gombocz Zoltán és Eckhardt Sándor profesz-

szor, akiknek emlékét sosem felejtem el. Mindketten a legjobb kísérőim 

voltak a magyar nyelvvel és Magyarországgal való megismerkedésemben. 

Megfogadtam a tanácsaikat, igyekeztem meríteni tanításukból, és azt 

hiszem, sikerült megőriznem ebből valamicskét. Később más diákok is a 

segítségemre voltak, különböző mértékben, és más körülmények között. 

Legfőképp Jankovich Ferencre gondolok, aki – Ön is tudja – író lett, de 

akit az Eötvös Collegiumban csodálatos hangja miatt főként énekesként 

tartottak számon. Jankovich bemutatott a szüleinek, a barátainak, elvitt 
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az ismerős falukba, és neki köszönhetem, hogy megismerkedhettem a 

magyar paraszti világgal is. Ezt egyébként egy másik egyetemi barátom, 

Zolnai Béla által is módom volt felfedezni; ő legfőképp az Alföld és Szeged 

környékének parasztságával ismertetett meg, hiszen éppen ott oktatott. 

Amint azt a Découverte de la Hongrie c. könyvemben is megírtam, a 

magyar parasztokat nem csak hogy nagyra becsültem, hanem csodáltam 

is. Mindig is az volt az érzésem, hogy Magyarország jövőjének a kulcsa 

a paraszti világban keresendő, különösképp a parasztok odaadása, ön-

feláldozása, türelme, munkabírása miatt. Másfelől olyan segítőkészségre, 

vendégszeretetre, kedvességre, intellektuális kíváncsiságra leltem közöt-

tük, amely nagyon megdöbbentett. Sosem hangsúlyozhattam annyiszor, 

ahányszor akartam volna, de később éppen emiatt erősködtem, hogy 

megjelenjék Franciaországban Illyés Gyula barátunk műve, a Puszták 

népe. Úgy láttam, ez a könyv elég jól, sőt, néhol talán a kegyetlen való-

ságnál fi nomabban tükrözte a kor parasztságának helyzetét. Illyés művét 

más körülmények között kellett volna lefordítani. Nem akarok a fordítás-

ról beszélni, de nem értek vele egyet. Ez azonban máshová vezet, később 

még visszatérünk rá. 

Íme tehát, így ismerkedtem meg a nyelvvel és az emberekkel. Hozzá 

kell tennem, hogy magyarországi életem során minden igyekezetemmel 

azon voltam, hogy magyarosan éljek. Számomra ugyanis a nyelv elvá-

laszthatatlan az azt beszélőktől, és a nemzettől, amelynek kifejező esz-

köze. Magyar módon éltem tehát, igyekeztem megérteni a magyarokat, 

az ízlésüket, mindent, ami bennük lakozott, és emlékeztettem magam 

a nagy német fi lozófus, Friedrich Nietzsche tanítására: ha meg akarjuk 

ismerni az embereket, meg kell ismernünk a dolgokat, amelyeket szeret-

nek. Így próbáltam megközelíteni az úgynevezett magyar lelket, amit én 

történetibb kifejezéssel magyar civilizációnak neveznék. Ennek nyomán 

írtam meg tapasztalataimat különböző kiadványokban, igyekezve bemu-

tatni Franciaországnak és a franciáknak azt a népet, amelyet egyáltalán 

nem ismertek. Sajnos még ma sem tudnak túl sokat sem a magyarokról, 

sem Magyarországról – azt leszámítva, hogy Magyarország kommunista 

ország… ezt bezzeg tudják. Azt is tudják, hogy Magyarországon minden 

bizonnyal szláv nyelvet beszélnek… A magyar irodalomról semmit sem 

tudnak, és nem a tudatlan közönségről beszélek, hanem az értelmiségről, 

mi több, egyetemi kollégáimról. Ez a legszomorúbb: semmit sem tud-

nak Magyarországról, az irodalmáról, a magyarokról, meg egyáltalán 
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semmiről sem; és, amikor nemrég egy századik, azaz inkább százötve-

nedik évforduló alkalmából többek között Petőfi ről beszéltem nekik, rá 

kellett jönnöm, hogy a többségnek fogalma sem volt róla, kiről van szó. 

Itt tartunk. Ez persze kissé szomorú egy olyan oktató számára, aki egész 

pályáját a magyar nyelv ás irodalom oktatásának szentelte Párizsban… 

Ezzel kapcsolatban ezt akartam elmondani, és rendelkezésére állok a 

további kérdések megválaszolásában is.

*

A kérdés, amelyet föltett, elsődleges jelentőségű, mégpedig azért, mert a 

népek fennmaradására vonatkozik, bármelyről legyen is szó. Meillet-t más 

probléma foglalkoztatta: ő egységes civilizációt akart. Elképzelése szerint 

az emberiségnek el kell jutnia odáig, hogy egyetlen nyelven beszéljen, így 

a lehető legvilágosabban fejezhetné ki gondolatait. Azonban, amint ezt 

egyébként számos eszmecsere alkalmával elmondtam neki – többek kö-

zött magyarországi tartózkodásomból hazatérve Franciaországba –, nem 

osztottam ezt a nézetét, hiszen nem is lehet vele egyetérteni, a következők 

miatt. Amint azt a XVIII. századi magyar hazafi ak megfogalmazták, a 

nyelv maga a nemzet. Nyelvében él a nemzet. Ez volt a nyelvújítás nagy 

hazafi ainak jelmondata. Ez pedig minden országra, minden népre érvé-

nyes. Nem tudom, hogyan gondolkozna Meillet, ha ma is élne, de én azzal 

szembesülök, hogy Franciaország a saját nyelvével ugyanebben a védelmi 

pozícióban találja magát a hódító, egyetemes nyelvként fellépő angollal 

szemben. Most talán mi is elkezdtük megérteni, miért volt értelme kiállni 

Kosztolányi Dezső elmélete mellett, ugyanis Kosztolányinak igaza volt. 

Igaza volt abban, hogy egy népnek joga van megőrizni az önállóságát, 

az egyéniségét, és ezt csakis a nyelvét megvédve teheti meg. Kizárólag a 

nyelv tökéletesítése, alakítása által, ahogyan azt a magyar hazafi ak tették 

a XVIII–XIX. században a nyelv újjáépítése során. Mellesleg mi magunk 

is kénytelenek leszünk így cselekedni. Annyira megdöbbentett nem csak 

az, amit Kosztolányi írt – aki jóbarátom volt, és akivel gyakran beszél-

gettem erről a problémáról –, hanem olyan mély benyomást gyakoroltak 

rám az érvei, amelyeket egyébként magam is közreadtam franciául a 

francia nyelvről, olyan művekben, amelyekben kiállok emellett az elmélet 

mellett: meg kell védenünk francia nyelvünket, adaptálnunk kell, töké-

letesítenünk, azért, hogy fennmaradhasson, és általa fennmaradhasson 

a francia nemzet és a francia civilizáció. Hogyan várhatja tehát bárki is, 

hogy ne osztozzam Kosztolányi véleményében, és mindazokéban, akik 
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ezen az állásponton voltak? Különösképp Illyés Gyulára gondolok, aki, 

mint ismeretes, összegyűjtötte Kosztolányi néhány cikkét, és tökéletesen 

kifejező címen adta közre, a híres lutheri mondatot idézve: Erős várunk a 

nyelv. Magam is itt állok, és Lutherhez hasonlóan azt mondom: Itt állok, 

másként nem tehetek.

*

Ami Illyés könyvének, a Puszták népé-nek objektivitását illeti, el kell is-

mernem, hogy a mű meglehetősen egzakt. A valósághoz képesti eltérések 

inkább fi nomítják a helyzetet, mintsem eltúlozzák. Úgy is mondhatnám, 

Illyés ábrázolásmódja nem csupán hiteles, hanem a valóság sok esetben 

minden bizonnyal szomorúbb is a megírtnál. Személyesen megtapasztal-

hattam, hogy a magyar parasztság sorsa egyértelműen rosszabb a Pusz-

ták népé-ben bemutatottnál. Ez természetesen nem minden közegre igaz. 

Illyés könyve tehát összességében hiteles, és napjainkban példátlan tanú-

vallomásnak számít a magyar parasztság korabeli helyzetével kapcsolat-

ban látottakról és tapasztaltakról. A helyzet viszont azóta megváltozott. 

1964-ben rövid látogatást tettem Magyarországon. Amikor jól ismerünk 

egy országot, rövid idő alatt is fel tudjuk mérni a változásokat. Másrészt 

magyar barátaimnak köszönhetően, akiknek jóvoltából rendszeresen 

hozzájutok olyan kiadványokhoz, mint a Kortárs, az Új Írás vagy az Élet 

és Irodalom, vagy időnként másfajta művekhez, napról-napra követni 

tudom a magyarországi történéseket. Lebilincselő megtapasztalnom egy 

nép kulturális változásának egyedülálló élményét. Azt kell mondanom, 

ez a nép egyre inkább hasonlít a franciára. A reakciókban, amelyekkel 

az írókon vagy a beszámolókat készítő újságírókon keresztül találkozom, 

felismerem mindannyiunk reakcióját! Ezt úgy értem, hogy a Magyaror-

szágon már végbement és jelenleg is tartó társadalmi forradalom nyugati 

államot fog létrehozni az országból, azonos szintre emelve például Fran-

ciaországgal, Belgiummal vagy Svájccal. Ez talán váratlan eredmény, és 

Párizsból vagy Aix-en-Provence-ból szemlélve kifejezetten meglepő is. 

Továbbra is fi gyelemmel fogom tehát kísérni mindezt, és hétről-hétre 

konstatálom a magyar táradalom fejlődését. Mindez valószínűleg komoly 

jelentőséggel fog bírni a dolgok további alakulásának szempontjából 

Európában, és általában az európai egyensúlyt tekintve is. Reméljük, 

hogy legalább arra jó lesz, hogy az embereket eggyé tegye, összegyűjtse, 

és segítse megérteni egymással, hiszen erre lenne a legnagyobb szükség.

*
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Azt hiszem, a Puszták népe biztos sikerének oka magában a témában 

keresendő, amely olyan sok különböző értéket hordoz, és amelyekre a 

francia közönség érzékeny volt. A könyvnek nagy előnye volt, hogy 

kifejezetten „couleur locale”, vagyis Magyarországot olyannak ábrázol-

ta, amilyen volt, Franciaországtól eltérően. Márpedig a francia olvasó, 

külföldi írót forgatván, nem Franciaországot kívánja viszontlátni. Valami 

másra akar bukkanni, eltávolodni saját országától. Azokban az időkben 

ez tökéletesen megvalósult a Puszták népében, hiszen a magyar paraszt 

olyan körülmények között élt, amelyek teljesen elképzelhetetlenek voltak 

egy átlagos francia, vagy egy nem világot látott francia számára. Azóta a 

dolgok megváltoztak, és a könyv sajnos nemigen kelendő. Egyre keveseb-

ben olvassák. Valószínűleg meg kellene újítani benne valamit.

Elérkeztünk egy másik kérdéshez, tudniillik ahhoz, amely egyébként 

Illyést és megannyi más magyar írót is foglalkoztatott. Az első magyar 

író, aki beszélt nekem erről a kétségről, Karinthy Frigyes volt. Megismer-

kedésünkkor azt kérdezte tőlem:

Ön francia? És magyarul akar tanulni? Ez eléggé kivételes, a franciák 

ugyanis semmibe vesznek minket, csakis közömbösen képesek hozzánk 

viszonyulni.

Majd felkiáltott:

Ez a közömbösség!

Szemmel láthatóan szenvedett ettől a közömbösségtől. Azóta mindezt 

megértettem. Illyés is szenvedett tőle, biztos vagyok benne, nagyon is 

érezhető az írásain, hogy szenvedett a franciák közömbösségétől, amellyel 

a magyar irodalomra tekintettek. Minek tulajdonítható ez? Azt hiszem, 

sok múltbeli hibának. Először is, nem túl jól választották ki a francia 

közönség elé tárt könyveket. Másodszor, olvashatatlan fordításban mu-

tatták be őket. Harmadszor, mindez módszertelenül történt. Hiányzik az 

egységesség. Ma egy adott korszak írójának könyvét mutatjuk be, holnap 

egy másikét, ötven-száz év különbséggel a kettő között. Nagyon régi 

javaslatom, és azóta többször is fölvetettem, hogy hozzunk létre párhu-

zamosan Párizsban és Budapesten egy-egy, öt-hat főből álló bizottságot, 

amely kiválasztaná a lefordítandó szövegeket, és ellenőrizné a fordításo-

kat. De jól meg kell jegyeznünk, a fordítók nem lehetnek csupán francia 

irodalmi kultúrájú franciák. Még ha a magyar szöveget nem mindig 

hitelesen ültetik is át, a fordításnak tökéletes franciaságúnak kell lennie. 

A francia közönség ugyanis nem tűri meg a hibás nyelvhasználatot. Nem 
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akarok sem címet, sem embereket megnevezni, nem kívánok személyi 

vitába bocsátkozni, de biztosíthatom arról, hogy több olyan, az elmúlt 

években megjelent fordítást is megpróbáltam elolvastatni másokkal, 

amely szinte kivétel nélkül mind magyar fordítók munkája volt; olyano-

ké, akiknek nem volt elégséges francia kultúrája, akik lehetetlen hibákat 

követtek el, a francia olvasó számára elfogadhatatlanokat. Ezért felteszem 

a kérdést: mit szólna a magyar közönség, ha francia remekműveket rossz 

magyarságú francia fordítók tollából kínálnánk neki? Nem fogadná el. 

Akkor hogyan várhatják, hogy a francia közönség ugyanezt elfogadja a 

magyaroktól? Ebben rejlik a magyar irodalom kudarcának legfőbb oka. 

És ez a sikertelenség nem csupán az elmúlt évekre jellemző, oka mindig is 

az ilyen fajta fordításokban volt keresendő. Petőfi  első verseit például több 

mint száz éve magyarok fordították franciára, így a költemények egysze-

rűen nem értek célba, szakszóval élve nem törtek át. Ezért a következőt 

állítom: mindaddig, amíg nem változtatunk a módszeren, fölösleges azt 

remélni, hogy a magyar irodalomnak sikere lesz Franciaországban. Ezért 

véleményem szerint a módszeren kell változtatni.

Az Élet és Irodalom legutóbbi számában, amelyet kézhez kaptam, van 

egy nagyon érdekes részlet Déry Tibor krónikájából, amelynek a címe 

Egy nap hordaléka. Ez a részlet a fordításról szól. Igaza van abban, hogy 

tulajdonképpen képtelenség fordítani. A fordítás nem teljes, töredékes. 

Nem ültethetünk át teljesen egy magyar szöveget franciára, legalábbis 

nem jobban, mint egy francia szöveget magyarra. Egy szöveg tartalmát 

és hangulatát viszont igenis átültethetjük egy másik szövegbe vagy má-

sik nyelvbe. Ehhez azonban a fordítónak szinte magának is írónak kell 

lennie. Ismerni kell a forrásnyelvet, de legfőképp azt a nyelvet, amelyet 

németül Zielsprachénak nevezünk, azaz a célnyelvet. Márpedig, sajnos 

a fordítók rosszul tudnak franciául; egyébként tudom, hogyan történik 

mindez, és most újra elmondom, hogy mindenki megtudja. A legtöbb 

franciára fordított magyar művet a következőképpen fordították le: egy 

vagy több magyar elkészített egy rossz franciaságú fordítást, amelyet 

nyersfordításnak nevezünk. Ezek után egy magyarul nem tudó francia 

franciásítja a szöveget. Minthogy azonban nem tud magyarul, fogalma 

sincs róla, hogyan módosítja a dolgokat, és hogy a módosítások nem vál-

toztatnak-e meg mindent. A következő történik: a magyar szöveg teljesen 

elpárolog, semmi sem marad belőle. Minden esetben egy magyarul elég 

jól tudó franciához kellene fordulni, akiben egyáltalán felmerülnek a 



fordítási problémák, aki felteszi magának a kérdést, helyesen fordítja-e 

le a szöveget? Ekkor a francia fordító megkeresne egy franciául tudó 

magyart, és megkérdezné tőle, valóban erről van-e szó? Magam is, 

amikor alkalmanként magyarról franciára fordítok, mindig őrlődöm, 

és rendszeresen a telefon után nyúlok, hogy telefonáljak, akár Párizsba 

is, és megkérdezzem, az illető hogyan értelmezné ezt vagy azt a dolgot, 

mit érez benne? És csakis azután határozom el magam a magyar mondat 

francia fordítása mellett, miután tájékozódtam. Erre a legjobb bizonyí-

ték, hogy Adynak csak azokat a verseit tudták a franciák megízlelni és 

értékelni, amelyeket régi tanítványom, Armand Robin fordított le. Robin 

tudott magyarul, négy éven át tanult Franciaországban nálam, nem 

csupán velem, hanem gyakornokaimmal és tanársegédeimmel is, és igen 

nehéz körülmények között dolgozott, minthogy folyamatosan tanácsot 

kért, véleményt várt, és sokszor tízszer, tizenötször, húszszor kezdte újra 

ugyanazt a szöveget. Most is őrzöm Armand Robin néhány piszkozatát, 

amelyeket nem tartott elég jónak, ezért nem akarta közreadni őket, de 

még ezek is remekművek a többi fordításhoz képest. Ha elég sokáig élt 

volna ahhoz, hogy elkészíthesse Ady verseinek elmélyültebb fordítását, 

Adyt még mindig a nagy modern költők között tartanánk számon. 

Ady ugyanis, amint azt sokszor elmondtam, és el is fogom ismételni, 

Baudelaire után a modern Európa legnagyobb költője volt. Nagyobb 

Mallarménál, bizonyosan sokkal nagyobb a Paul Valéry-féle embereknél 

és a többieknél, sokkal nagyobb Verlaine-nél; teljes ember volt, aki az élet 

és a történelem minden aspektusával számolt. Amit alkotott, a magyar 

nyelvbe zárva maradt, és ez az egész európai civilizációra nézve szomorú. 

Íme tehát, ezért hangsúlyoztam ilyen gyakran a fordítási körülmények 

jelentőségét, és a kritériumokat, amelyeknek kell megfelelni, ha magyar-

ról franciára, vagy bármely más nyelvről más nyelvre fordítunk. Ez egy 

általános probléma, és örömömre szolgál, hogy ebben a kérdésben Déry 

Tibor osztozik a véleményemben. 

Előzőleg megemlítettem Sauvageot-nak, hogy Illyés a francia Puszták 

népének megjelenésekor 1943-ban a Magyar Csillagban írt a Sauvageot-

szótár újramegjelenéséről. Mivel a professzor nem ismerte Illyés írását, 

felolvastam annak nagy részét.5

5 Az interjúnak ennél a pontjánál találjuk meg beszúrva Fodor Ilona Pierre Seghers-

szel folytatott beszélgetésének részletét. Fodor I. rövid bevezetéssel tér vissza a 

Sauvageot-val készített interjúhoz.

328 arató anna
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Azzal kapcsolatban, amit Illyés ’43-ban írt: egyelőre sajnos nem volt 

módom elolvasni a cikkét. Nem jutottam hozzá, akkoriban ugyanis 

nem volt rendszeres kapcsolat Magyarország és Franciaország között, 

másrészt személyesen is olyan helyzetben voltam, hogy – sok magyarhoz 

hasonlóan – bujkálnom kellett, vagyis egyszerre eltűnnöm a Vichy- és a 

német rendőrség látóteréból. Ugyanakkor Illyés szavai minden bizonnyal 

nagyon igazak. Magyarországnak van mondanivalója, mindig is volt, 

és ezt Európának meg kell hallgatnia, és profi tálnia belőle. A balsze-

rencse Európára nézve az, hogy nem érthette meg a magyar üzenetet, 

mert magyarul fogant és fogalmazódott meg. Ezért próbáltam magam 

is, és igyekezett általam és az utódomon keresztül a francia kormány is 

megismertetni a magyar nyelvet a lehető legtöbb francia diákkal. Abban 

a reményben, hogy ezek a diákok, megismerkedve Magyarországgal, 

megértik mindazt a gazdagságot, kincset, amely a magyar nyelvben és 

a magyar irodalmi, tudományos alkotásokban lakozott, és megértik azt 

is, hogy ezt a kincset egész Európa rendelkezésére kell bocsátani. Ugyan-

ezért publikálok immár több mint negyven éve a Société Linguistique de 

Paris6 évkönyvében számos, általában igen részletes beszámolót minden 

olyan magyar nyelvészeti kiadványról, amely eljutott hozzám. Ezáltal 

igyekeztem megértetni az egész világgal – hiszen az évkönyvet világszer-

te olvassák – a magyar tudományos munka jelentőségét és eredményeit. 

Meggyőződésem, hogy mihelyt elérhetőbbé válna a magyar hozomány, 

Nyugat-Európa óriásit profi tálhatna belőle. Megfi gyeltem egyébként, 

hogy egyre több magyar kiadványt adnak ki ismertebb nyelveken, ango-

lul, németül vagy franciául, terjesztve mindazt, amit elérnek, gondolnak, 

éreznek Magyarországon. Az egész akkor teljesedhet ki igazán, ha az 

európaiak megtanulnának valamennyire magyarul, Magyarországra 

utaznának, kapcsolatba kerülnének a magyarokkal. Remélem, megérjük 

azokat az időket, amikor ez apránként beteljesül. Akkor Európa meg 

fogja majd érteni azt a szolgálatot, amelyet Magyarország tett azóta, hogy 

megakadályozta, hogy a barbárok lerohanják Európát, és mindent lerom-

boljanak. A magyar nép dicsőséges, nagy nép, amelyet megbecsülünk, és 

örömömre szolgál, hogy ismét tiszteleghetek nagysága előtt.

*

Elmondhatom, hogy amikor végre elolvashattam, megérthettem és fel-

foghattam a Himnuszt, mindazon, amit mondani akart, megütköztem. 

6 Párizsi Nyelvészeti Egyesület
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Nem csak azért, mert sorai szépen voltak, vagy mert a kísérőzenéje 

nagyon megindító volt, hanem történészként főleg Kölcsey kivételes ví-

ziója döbbentett meg és kavart föl, amelyet ilyen kevés verssorban tudott 

kifejezni. Magyarország egész tragédiáját, teljes sorsát összegezni tudta, 

minden reményével együtt. Olyannyira, hogy amikor magyar órákat 

tartottam Párizsban, szokásommá vált megtanítani, mi a Himnusz, 

átvenni a szövegét, mert úgy gondoltam, az elemzése felér mindannak 

az összefoglalásával, amit diákként megtanulhatunk a magyar nyelvről, 

Magyarországról, Magyarország történetéről, a magyar irodalomról. 

Következésképp szívesen ragadtam meg az évforduló alkalmát arra, hogy 

emlékeztessek egyeseket arra, és főleg, hogy megtanítsam a franciáknak 

ennek a himnusznak a létezését, amely műfaját tekintve egyedi, hiszen 

a többi himnusz mind háborús, vagy – meg kell hagyni – többé-kevés-

bé imperialista, esetleg némileg-magasztaló, önelégült, míg a magyar 

himnusz egyszerre objektív és vizionárius. Ez a létező legrendkívülibb 

himnusz, és valószínűleg önmagáért beszél, hogy éppen a magyar nép 

tudhatja magáénak. Ez a himnusz megkülönbözteti a magyar népet a 

többitől; és én mindig mély megrendüléssel hallgatom. Jóformán jobban 

meghatódom a Himnusz hallatán, mint a Marseillaise-én, pedig a Mar-

seillaise-hez annyi, egyszerre rettenetes és dicsőséges emlék köt, hogy Ön 

is megértheti az iménti hasonlat jelentőségét.

*

A hatások, amelyek Illyés Gyulát Párizsban, és általában Franciaországban 

érték, egyszerre összetettek és sokfélék. Furcsa, hogy Illyés a magyar né-

zőpont kialakítása szempontjából tökéletesen klasszikus. Én Vörösmarty 

méltó utódát látom benne, és azt hiszem, ennek ő maga is tudtában van. 

Az a furcsa, és ez kezdettől fogva meghökkentett, hogy Franciaországban 

a francia költészet egyfajta avantgarde-jával került kapcsolatba; különös-

képp a szürrealizmussal szimpatizált, amelyért én magam, leszögezem, 

nemigen rajongok. Felmerül a kérdés, miért lelkesedett Illyés kezdetben 

a francia avantgarde-isták iránt. Azt hiszem, ez máshonnan ered. Úgy 

gondolom, Franciaországba érkezve Illyés a forradalmi Franciaországot 

akarta megismerni, Franciország forradalmi arcát. Az irodalomban ezt a 

forradalmiságot az avantgarde-ban találta meg, amely egyébként a francia 

történészek szempontjából nem kifejezetten forradalmi volt. Úgy értem, 

a szóban forgó szürrealisták a korabeli franciák szemében – magamat is 

beleértve – egyáltalán nem bal- vagy szélső baloldali emberek voltak, és 



aurélien sauvageot felfedezetlen vallomása 331

mi a szürrealizmusban inkább egyfajta, pusztán irodalmi és formalista 

forradalmat láttunk, amely csak egy egészen szűk irodalmi elitet érdekelt. 

Ez annál is inkább meglepő volt, mert Illyés nem az irodalmi elit költője, 

hanem népi költő. Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy hazatérése után az 

első megjelent kötete, a Nehéz föld, amely éppen, hogy a föld költészete. 

Olyannyira, hogy az egyik barátom, akinek lefordítottam a kötet néhány 

versét, azt mondta rá:

Nahát! Ez valódi Vergilius!

Valóban, ha el kellene helyeznem Illyést, inkább Vergiliusszal 

rokonítanám, mint Eluard-dal vagy André Breton-nal, esetleg annak az 

iskolának más tagjaival, amelyet akkoriban látogatott, kicsit követett is, 

de csakis elméleti módon, hiszen a művein ez tulajdonképpen nem érző-

dött. Magyar paraszt volt, és hű maradt hagyományához, nem kezdte ki a 

párizsi léhaság, amellyel megismerkedett. Egyébként meg kell hagynom, 

hogy Illyés a Franciaországot legjobban ismerők egyike. Mélységeiben 

megismerte az országot, az embereket, elvegyült a francia életben, ke-

ményen dolgozott a franciák között, és nagyon jól tud franciául. Igen 

jól érzi a francia dolgokat, mindig is csodáltam kiváló franciatudását, 

franciaismeretét. Ma különösképpen is ezzel szeretnék tisztelegni előtte.

*

Petőfi  művészete abban állt, hogy szükség szerint, de nem mindig, tudott 

élni az egyszerű, sőt, természetes kifejezési formákkal. Ebben a tekin-

tetben bizonyos költeményei Heinrich Heine liedjeinek egyszerűségét és 

üdeségét hordozzák. Amikor dühös volt, tudott nyers, sőt, durva lenni. 

Szitkozódásai híresek maradtak. Végső soron pedig egyszerűen ki merte 

mondani, amit érzett, ha szerelmes volt, ha vidám, ha szomorú, vagy ha 

elkeseredett, esetleg merengett. Általában lecsupaszította kortársai nagy 

részének cirkalmas, sokszor zavaros stílusát. Van itt más is. Míg a magyar 

költők azon vetélkedtek, hogy verselésük minél – hogy úgy mondjam – ki-

fi nomultabb legyen, azaz minél jobban utánozza az antik mestereket, vagy 

éppen a német, angol, francia, sőt olasz verssorokat, Petőfi  nem habozott 

olyan egyszerűbb rigmusba foglalni költeményeit, amely közelebb állt a 

népdalokéhoz, és főként három-négysoros, ütemhangsúlyos versszakok-

ból állt. Ez nem jelenti azt, hogy ne használt volna más verselési formákat 

is, de a legismertebb költeményei, amelyeket a nagyközönség a legjobban 

szeretett, éppen azok, amelyeket a legtermészetesebben lehetett szaval-

ni. Más szóval, Petőfi  versei elérhetőbbek voltak a közönség számára, 
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kiváltképp a vidéki kisvárosok kevésbé művelt közönsége számára – szó 

sem volt róla, hogy a parasztok vagy kétkezi munkások hozzáférhettek 

volna. Egyébként egyes verseit énekelni is lehetett, így aztán széles kör-

ben elterjedtek. Más szemszögből nézve Petőfi  életműve a magyar nyelv 

fejlődésének egyik állomása is. Ő volt az, akinek sikerült kifejeznie azt, 

amit Heinrich Heine mondott németül, amit Béranger adott elő franciá-

ul, amit az angol költők énekeltek meg. Olyan idők megtestesítője tehát, 

amikor a Magyarországon írottak azonos szinten álltak nyugat-európai 

párhuzamaikkal, csak mindez egyenlőtlen presztízsű nyelven és civili-

zációban született meg. Nem tudom, a művelt francia valóban el tudja-e 

képzelni, micsoda bátorság magyarul elmondani mindazt, ami már meg-

fogalmazódott a legudvariasabb és legkifi nomultabb nyelvként számon 

tartott franciában. A nagy nyelvekkel való ilyetén vetélkedés jelentette ta-

lán a döntő érvet az újítók számára, azt, amely lehetővé tette a soviniszta 

purizmus legyőzését. Nem törődhettek bele, hogy ne harcoljanak egyenlő 

fegyverrel a nagy nyugati nyelvek ellen, mert akkor belesüppedtek volna 

a középszerűségbe, sőt, magába a modortalan közönségességbe. 

Ez tény, hogy a magyar sors nagyon foglalkoztatott, sőt, megrendített. 

Mindig, amikor magyar könyveket, verseket olvasok, akkor az a benyomá-

som, hogy valami nagyon érdekes és nagyon tragikus esemény előtt állok. 

A magyar nép tragikus nép, ebben a tekintetben, hogy nagy tragédiákat élt 

át, és azt remélem, hogy majd jobb időt ismer.7

7 Aurélien Sauvageot interjúja a fönt idézett mondatokkal, magyarul zárul.
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Habent sua fata libelli – 

Az Eötvös Collegium Földrajzi Gyűjteménye

A 
tudós-tanárok képzését1 célul kitűző Eötvös Collegiumban2 a 

földrajz a kezdetektől jelen volt, az intézményesült földrajzoktatás 

azonban csak 1923-ban kezdődött meg. Napjainkban az intézmé-

nyen belül a Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány 

Műhely3 szervezi meg a földrajzi képzést. A műhelyt érintően az elmúlt 

1 Az Eötvös József Collegium Mendöl Műhelyének bentlakó tagja voltam 2010 és 

2013 között, 2014 ősze óta pedig tagja vagyok az Eötvös Kollégium Baráti Körének. 

Jelen tanulmány elsősorban kordokumentum-jellegű összefoglaló írásnak tekinthető. 

Dolgozatomat 2012. decemberben írtam, a kollégiumi műhelymunkához kapcsolódó 

szemináriumi dolgozatként. Az összefoglaló teljes szövege 2013-ban kikerült az Eötvös 

Collegium Mendöl Tibor Földrajz–Földtudomány–Környezettudomány Műhelye 

megújult honlapjára is, a kollégiumban történt sajnálatos események következtében  

azonban írását 2013 végén visszavontam. Mindazonáltal ez a tanulmány nem ennek 

a szomorú időszaknak, hanem az azt megelőző, intellektuális élményekben gazdag, 

termékeny (műhely)munkának, és az akkori, előremutató időszaknak kíván emléket 

állítani. Ebből kifolyólag az akkor írt szövegemen nem változtattam, legfeljebb 

helyenként egészítettem ki egykét gondolattal, adattal, lábjegyzettel.
2 Az Eötvös Collegium Eötvös Loránd kezdeményezésére jött létre 1895-ben. A korszak 

magyar tudományában uralkodó német hatások helyett/mellett az intézményben 

kezdetektől fogva jelentős volt a francia hatás. 1910-től működik a Collegium a 

jelenlegi, Ménesi úti, Alpár Ignác tervezte épületében. 1950-ben az intézményt 

minden tudományos funkciójától megfosztva diákotthonná alakították. 1957-től 

fokozatosan nyertek teret újra a kutatási/oktatási tevékenységek, de csak a ‚80-as 

évekre sikerült elérni, hogy az összes hallgató szakkollégista minőségben lakjon az 

épületben. 1985-től alakult ki fokozatosan a különböző tudományterületeket tükröző 

műhelyszervezeti struktúra.
3 A Collegiumban a kezdetektől egészen az 1950-es bezárásig kiemelt szerepe volt a 

földrajznak, azonban az újrainduló Kollégium profi ljából a természettudományos 

szakok képviselői, így az időközben tudományfi lozófi ai okokból az intézeti szinten a 

Természettudományi Karhoz kerülő földrajzé is, egészen az 1980-as évekig kiszorultak. 
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időszak egyik legjelentősebb eseménye a Collegium földrajzi témájú 

könyvállományát egyesítő Földrajzi Gyűjtemény megszervezése volt. 

A már régebb óta kisebb-nagyobb intenzitással újra meg újra neki-

lóduló könyvtárrendezési munkálatok közepette az intézményvezetés 

részéről az elmúlt években felmerült, hogy a Collegium 1950 előtti 

könyvállományára4 alapozva létre kellene hozni egy önálló földrajzi 

gyűjteményt a Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár anyagából, 

azon belül fi zikailag elkülönítve, különgyűjteményi formában. Ennek 

a kezdeményezésnek aktualitást az adott, hogy Probáld Ferenc, a mai 

magyar geográfi a egyik kiemelkedő szaktekintélye 2011 őszén felkereste 

a Collegiumot azzal az elképzeléssel, hogy a mintegy 900 kötetes szak-

könyvtárát az intézménynek adományozná. 

Ez az esemény jelentősen felgyorsította az önálló földrajzi gyűjtemény 

megszervezését, illetve a Collegiumon belül ki is emelte a projektet annak 

az eredeti, általános elgondolásnak a sorából, amely elsősorban a régi Col-

legium természettudományi könyvállományára alapozva, tematizáltan, 

az egyes műhelyekhez kötődő gyűjtemények létrehozását célozta.

A Collegiumban nagy hagyományokra visszatekintő, ám fi atal intéz-

ményszervezettel bíró műhely presztízsét jelentősen növelte, hogy a gyűj-

temény kialakítását – könyvtáros szakmai felügyelettel – a Collegium 

igazgatójának támogatásával a műhely önerőből vihette végbe, jelentős 

autonómiát élvezve a gyűjtemény belső szerkezeti elveinek kialakításánál. 

Az önálló könyvtári különgyűjtemény megszervezése eredményeként 

a Collegium egyik legnépesebb műhelye, a Mendöl Műhely jelenléte és 

a Collegium földrajzi profi lja sokkal kézzelfoghatóbbá vált. A műhely 

elismerésének garanciáját ugyanakkor továbbra is a folyamatos tudomá-

nyos eredmények, publikációk, a helyben szervezett hazai, és nemzetközi 

Csak az 1990-es években megalakult Természettudományi Műhely keretében indult 

újra a földrajzoktatás 1999-ben.  A földrajzi, földtudományi tanulmányokat folytató 

hallgatókat összefogó önálló Földrajz-Földtudományi Műhely csak 2002-ben alakult 

meg Győri Róbert vezetésével, a Mendöl Tibor nevét 2005-ben, Mendöl születésének 

100. évfordulóján vette fel. 
4 A Collegium 1950. évi megszűnését követően a könyvtár állományának azon részét, 

amely valamilyen módon beilleszthető volt a profi ljába, az ez időben az épületbe 

költöztetett, végleges formájában 1955-ben létrehozott MTA Irodalomtörténeti 

Intézet (ma Irodalomtudományi Intézet) vette gondozásba, a természettudományi 

témájú könyvek azonban egy alagsori raktárban kaptak helyet. Emiatt ez utóbbiak 

gyakorlatilag nem voltak hozzáférhetőek az elmúlt hatvan évben.
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konferenciák, workshopok, meghívott előadók, illetve a tudományos 

pezsgés adják. 

2011. novemberben került a Probáld-féle adomány átszállításra 

a Collegium épületébe, ezzel párhuzamosan pedig kezdetét vette a 

különgyűjtemény infrastruktúrájának megteremtése az alagsorban, 

a könyvtár folyosójával szemben található 018-as teremben.5 A falak 

mentén polcokat alakítottak ki. Ezt követően kezdődött meg a hosszas 

munka, a régi természettudományi anyagból a földrajzi, földtudományi 

témájú kötetek kiválogatása és áthelyezése a 018-as terembe. Minthogy az 

állomány teljesen válogatatlan volt, a kiválogatás szempontjait magunk 

dönthettük el, így igyekeztünk a lehető legszélesebb körből könyveket a 

gyűjteményhez vonzani. Így kerültek hozzánk a minerológiai, meteoro-

lógiai, földtani, térképészeti, és társadalomföldrajzi kötetek mellett a XX. 

század első felének meghatározó szakirodalmi tételeit jelentő államsta-

tisztikai kiadványok is. 

A válogatott könyvanyag tudománytörténeti szempontból rendkívül 

értékes, hiszen egyfajta lenyomatát képezi a II. világháború előtti idő-

szaknak, kivált a társadalomföldrajz témakörét illetően. A régi Collegi-

um fennállásának ideje ugyanis nagyrészt egybeesik azzal az időszakkal, 

amikor a magyar földrajztudományban alapvetően a francia emberföld-

rajz megközelítései domináltak. Mindemellett 1921-től egészen 1941-ben 

5 Ez a terem egyben a természettudományos profi lú műhelyek közös tanterme is.

1. kép: Munkában a Mendöl Műhely tagsága, 

2011. ősz (fotó: Segyevy Dániel)
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bekövetkezett haláláig a magyar földrajztudomány meghatározó alakja, 

Teleki Pál volt a Collegium kurátora.6 A francia emberföldrajzot hazánk-

ban meghonosító Teleki ugyan oktatási tevékenységet nem fejtett ki az 

intézményben,7 szakmai és politikai súlya ugyanakkor egyfajta, a kor vi-

szonyai között értendő garanciát jelentett az itt folyó munka színvonalára, 

illetve anyagi hátterére nézve. Teleki személyes jó barátja, az őt példakép-

nek tartó, és tudományos tevékenységében az ő nyomdokain járó Fodor 

Ferenc8 volt a Collegium földrajzi szakvezető tanára 1923 és 1939 között,9 

akinek vezetése alatt olyan, akár tanáraikat is túlszárnyaló tudósok 

6 Kósa 1995. 235.
7 Részt vett viszont például a collegiumi felvételi eljáráson, az úgynevezett 

„fejkopogtatáson”, jelentős befolyást gyakorolva ezáltal arra, hogy ki kerüljön be a 

Collegiumba. Jól bemutatja a felvételi eljárás lefolyását, illetve Teleki vezérlő elveit egy 

Telekitől származó levél: Teleki Pál kollégiumi kurátor levele Lukács Béla országgyűlési 

képviselőhöz. Ablonczy– Bertényi 1995. 78.
8 Életrajzát lásd: Győri 2012. 461–463.; Hajdú 2006. XI–XLII.; Rózsa 2014. 

212–213. Fodor Ferenc főleg társadalomföldrajzi, illetve térképészeti munkálatokkal 

foglalkozott. 1945 utáni kényszernyugdíjazását követően több nagyobb lélegzetvételű, 

összegző művet is írt, melyek közül néhány az elmúlt években jelent meg. Ilyen 

például a csak 2006-ban megjelent tudománytörténeti monográfi ája, vagy a már a 

maga idejében megjelent, háromkötetes térképtörténeti összefoglaló. De ismeretesek a 

mai napig kiadatlan művei is. Lásd: Fodor 2006. 820.; uö. 1955. 441.; Probáld 2012. 
9 http://honlap.eotvos.elte.hu/foldrajz-foldtudomany (hozzáférés ideje: 2012. 

december. 28.)

2. kép: Repeszdarab az Annales de géographie 

1931-es kötetének gerincében (fotó: Bojtos Anita)
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nevelkedtek, mint pl. Mendöl Tibor,10 Bulla Béla,11 vagy Kádár László,12 

akik közül később többen oktatóként is működtek a Collegiumban.  

Ekkoriban a földrajzi témájú könyveket is magába foglaló, 1927-ben 

mintegy 35 ezer kötetet számláló könyvtár a nagy könyvtárteremben, 

illetve 9 további helyiségben kapott helyet.13 Noha a könyvtár fejlesztése 

során a „dögész”14 területekre kevesebb fi gyelem jutott,15 jelentős szak-

irodalom halmozódott fel, elsősorban magán-, illetve közadományok 

révén e tárgykörben is. Ezen kívül rengeteg tudományos szakfolyóiratot 

rendeltek meg mind belföldről, mind más, elsősorban európai országok-

ból, így ezekből is impozáns méretű gyűjteményt sikerült kialakítani. A 

francia hatás eredményeként jelentékeny a francia nyelven kiadott művek 

aránya, illetve több francia nyelvű szakfolyóiratra16 is előfi zettek. Ezen 

kívül nagyarányú a német nyelvű anyag, de találunk más nyelvű kiadvá-

nyokat is ebből az időszakból. A folyóiratok rendezésére a régi Collegium 

fennállása alatt folyamatosan nagy gondot fordítottak, így ezek ma évfo-

lyamonként bekötve érhetőek el.

Jelentős állománnyal rendelkezik a könyvtár a földtudományok köré-

be tartozó diszciplínákhoz, pl. a geológiához, mineralógiához és meteo-

rológiához kapcsolódó könyvanyag terén is, melyek közül jelentős a XIX. 

századból származó kötetek aránya. Ezek között találhatunk még akár 

Mednyánszky Dénes17 által adományozott köteteket is. 

A könyvállományt a régi Collegium fennállása alatt folyamatosan 

használták, azonban a II. világháborúban, Budapest ostromának idején, 

egy jelentős bombatalálatot (1945. január 22-én) követően azt a pincébe 

kellett menekíteni. Ez volt a Collegium épületét ért egyik legsúlyosabb 

sérülés, aminek következtében a második emelet egy része rázuhant az 

10 Gyuris–Tóth 2005a. 199–205.; Gyuris–Tóth 2005b. 43–50.
11 Életrajzát lásd: Győri 2011. 300.; Marosi 2006. 103–110.
12 Életrajzát lásd: Győri 2011. 300–301.; Süli-Zakar 2008. 27–34.
13 Kosáry 1989. 17.
14 A collegiumi szóhasználat szerint a bölcsészhallgatókat „fi loszoknak”, a 

természettudományos szakokat hallgatókat pedig „dögészeknek” nevezik.
15 Kosáry 1989. 37.
16 Példaként említendő az Annales de géographie folyóirat, mely az egyik legjelentősebb 

korabeli szakmai fórumnak számított. E folyóiratnak a második világháború előtti 

évfolyamai szinte hiánytalanul megvannak.
17 A Collegium könyvtárának első adományozója Mednyánszky Dénes volt 1896-ban, 

aki 3600 kötettel gyarapította azt.
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első emeleti könyvtárra, jelentős károkat okozva az állományban.18 Ezen 

események szomorú mementójaként napjainkban is találkozhatunk a 

könyvtárban olyan kötetekkel, amelyeknek a gerincébe fúródva a mai 

napig megtalálhatóak a háborús repeszdarabok.

Sajnos a könyvállomány pontos összetételéről, állományáról még nem 

áll rendelkezésre elegendő információ, hiszen az anyag jó része katalogi-

zálásra vár. Ez a legsürgetőbb szakfeladat, amit a könyvtáros kollégáknak 

el kell végezniük. Megjegyzendő ezzel kapcsolatban, hogy érdemes lehet 

egy tudománytörténeti igényű kutatást végezni azzal kapcsolatban, hogy 

milyen földrajzi állománnyal bírt az egykori Eötvös Könyvtár, az egyes 

könyvek hogy kerültek a Collegiumba, kik voltak az esetleges adomá-

nyozók, mennyire használták őket stb. Erre nézve a majdani katalógus 

mellett a Collegium levéltárának fondjai nyújthatnak tájékoztatást. 

A Probáld-féle adomány volt az első anyag, amely a Collegiumba szál-

lítást követően rendezett körülmények között elhelyezésre került a 018-as 

teremben. Fontos szempont volt, hogy ezt az állományt egyben tartsuk, 

illetve, a Földrajzi Gyűjteménybe érkező első, és annak megalakulását je-

lentősen felgyorsító adományt a könyvtár leginkább reprezentatív részén 

helyezzük el. 

Probáld Ferenc a hazai regionális földrajz kiemelkedő alakja, bár maga 

nem volt Eötvös-kollégista (nem is lehetett volna, hiszen akkoriban csak 

bölcsészhallgatók lehettek tagjai a Kollégiumnak,19 illetve a professzor úr 

budapesti, ami akkoriban szintén „kizáró” ok volt), a Collegium sorsát 

mindig a szívén viselte, a Mendöl Műhely társadalom-földrajzosainak 

jó részét tanította. Különösen nagy hatást gyakorolt a műhely életére a 

tekintetben, hogy a műhely alapítóinak, idősebb tagjainak érdeklődését 

már diákkorukban a földrajztudomány történetének kérdései felé fordí-

totta, így a műhelyben folyó szakmai munka egyik legfontosabb pillérét 

18 Dörnyei 2004. 76.
19 Az Eötvös Collegiumot 1956. évi újjáalakulása után Eötvös Kollégiumnak 

hívták, megváltoztatva a némileg elitista jelentéstöltetet hordozó „C”-betűt, majd 

a rendszerváltozást követően, 1991-től lett ismét Collegium, a homlokzaton lévő 

felirat azonban csak 2010-ben követte a változást. Ennek nyomán a nevezékben 

következetesen azt az alakot használom, ami a tárgyalt időszakban bevett volt, 

függetlenül attól, hogy ugyanarról az épületről és szervezetről beszélek.



habent sua fata libelli 339

mára a jelentős nemzetközi kitekintést sem nélkülöző tudománytörténeti 

kutatások képezik.20

Jelentős hatása van emellett a professzor úrnak abban, hogy többek 

között éppen a Collegiumhoz kötődő, a két világháború között, és a II. 

világháború alatt alkotó, később, a szocializmus évei alatt ellehetetlení-

tett geográfusokról,21 illetve az ama bizonyos „fürdővízzel együtt kiön-

tött gyerekről”,22 az emberföldrajzról való mai tudományos diskurzus 

igényét fölvetette. Ennek keretében szorgalmazta például a Fodor Ferenc 

születésének 125. évfordulójára a Collegiumban 2012. november 9-én 

megrendezett „A magyar lét geográfusa23 – 125 éve született Fodor Ferenc 

(1887–1962)” című emlékkonferencia megszerezését.24 

Összességében elmondható, hogy a Collegium és a professzor úr kö-

zött szoros tudományos kapcsolat áll fenn, így nagy megtiszteltetés az 

intézményre nézve a könyvadomány idekerülése.

20 Később Probáld Ferenc a szerző díjnyertes, tudománytörténeti témájú OTDK-

dolgozatának témavezetését is elvállalta több konzulens mellett. Ezért, illetve a tanár 

úr máig tartó, folyamatos tanácsaiért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki.
21 Győri 2011. 288–311.; Győri 2009. 39–54.
22 Markos 1955. 365.
23 A jelző Fodor „A magyar lét földrajza” c. kiadatlan művére utal. (Probáld 2012. 

453–458.)
24 Győri 2012. 461–463.

3. kép: Probáld Ferenc könyveinek ünnepélyes átadóján az 

Eötvös Collegiumban, 2012. január (fotó: Segyevy Dániel)
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Az elhelyezést követően, 2012. január 5-én habent sua fata libelli, vagy-

is minden könyvnek megvan a maga sorsa mottóval került sor Probáld 

Ferenc jelenlétében könyveinek ünnepélyes átadására, amelynek során 

a professzor úr a műhely tagjai előtt alapos, tudománytörténeti szem-

pontból is hasznos előadást tartott a gyűjtemény összeállásáról, illetve az 

egyes könyvek jelentőségéről. 

Ezt követően folytatódott a régi könyvállomány feltárása, így a 018-as 

teremben található Földrajzi Gyűjtemény anyaga folyamatosan bővült. A 

könyvek belső elrendezése nagyjából tükrözi a természet- és társadalom-

földrajzi dualitást, ugyanakkor az állomány legnagyobb részét a szakfo-

lyóiratok teszik ki. A legjelentősebb magyar földrajzi szakfolyóiratból, 

a Földrajzi Közleményekből például az első évfolyamtól kezdve 1949-ig 

minden évfolyam megtalálható. Mostanra25 a régi állomány teljes föld-

rajzi anyaga a 018-as teremben lett egyesítve. Az ezt követő időszakból 

a műhely megalakulásáig földrajzi profi l híján kevés földrajzi témájú 

könyvet szereztek be, ezeket azonban annak idején besorolták, így, a 

Mednyánszky Könyvtár szervezetében (és helyiségeiben) érhetőek el. Az 

állománygyarapodást tekintve kiemelendő az egykori Mendöl-tanítvány 

és Eötvös collegista Száva-Kováts Endre26 adománya. A műhelyhez kötő-

dően beszerzett kiadványok is egyelőre a Mednyánszky Könyvtár köz-

ponti helyiségeiben lelhetőek fel, áthelyezésükre adminisztratív okokból 

később nyílik lehetőség. 

A rendezéssel párhuzamosan a könyvtáros kollégák segítségével 

megindult a különgyűjtemény katalogizálása, amelynek első lépéseként a 

Probáld-anyagot katalogizáljuk. Ennek eredményeként a központi egye-

temi könyvtári számítógépes nyilvántartásban (Aleph integrált könyv-

tári rendszer) is kereshetőek lesznek az egyes kötetek.27 A katalogizálás, 

illetve a pakolás, elrendezés folyamatosan zajlik, ezzel párhuzamosan a 

különgyűjtemény megnyitott, korlátozottan használható, a collegisták 

számára kölcsönözhető is már, e tekintetben a Mednyánszky Könyvtár 

szabályai az irányadóak. A különgyűjteményi autonómia jegyében a 

gyűjteménynek a könyvtáros kolléga mellett egy, a műhelyből való hall-

gató is a felelőse, ezt a tisztet jelenleg a tanulmány szerzője tölti be.28 

25 2012 vége.
26 Győri 2011. 302.
27 Tudomásom szerint a Probáld-féle adomány teljes katalogizálása 2014-re fejeződött 

be.
28 A különgyűjtemény megalakulásától 2013. júliusig.



habent sua fata libelli 341

A terem elhelyezését illetően törekedtünk a reprezentatív megjele-

nésre, ennek jegyében hasznosítottunk két, vitrines szekrényt, amelyek 

segítségével kisebb kiállítások berendezésére is mód nyílik. A jövőre 

vonatkozóan térképek kihelyezése is kilátásba került. 

A Földrajzi Gyűjtemény megjelenése, elrendezése három gondolat 

köré épül:

 1. Reprezentativitás

 2. Értékmentés

 3. A tanulmányok, kutatások segítése

A reprezentativitás több szempontból is értelmezhető. Egyrészt a régi 

könyvek vonatkozásában mint egyfajta múzeum, ablak egy régi, jelen 

esetben elsősorban a második világháború előtti világra. Reprezentatív 

olyan szempontból is, hogy a Collegiumon belül a földrajzi profi lnak fo-

lyamatos, kézzelfogható megjelenést, jelenlétet biztosít. Hosszabb távon 

remélhetőleg az összegyűjtött anyagon túl a megélt tér, a hely szelleme 

(genius loci) is beépülhet a kollektív emlékezetbe, és így mint szimbolikus 

tér is jelentéssel bírhat. Kiemelendő a könyvtár állományának különleges, 

az elmúlt évszázad eseményeit lakmuszpapírként mutató összetétele is.

Értékmentés, mert különleges helyzete révén (hat évtizedig szinte 

senki sem fért hozzá) a könyvtár állományának egy része keletkezését 

tekintve időben lehatárolt, amelynek egyben tartása, megőrzése ezúton 

továbbra is biztosított. Értékmentés továbbá olyan szempontból is, hogy 

bár adott esetben indokolható lenne az egyes adományok tematikus szét-

válogatása, és téma szerinti besorolása, nagy hangsúlyt fektetünk azok-

nak az adományozó személye szerinti egyben tartására, így személyesebb 

kötődést alakítva ki az adományozó és az intézmény között, megjelenítve 

az adományozó tudományos tevékenységének e vetületét.

A könyvtárnak ezeken túlmenően olyan praktikus, jelenkori szem-

pontoknak is meg kell felelnie, mint a jelenlegi hallgatók, kutatók 

tanulmányainak, kutatásainak a lehetőségekhez mérten való segítése. 

Különleges helyzetünkből kifolyólag a könyvtár állománya, kiváltképpen 

a társadalom-földrajzi témákat illetően, döntően a tudománytörténeti, 

illetve esetleg a történeti földrajzi kutatásoknak kedvez, ugyanakkor, 

elsősorban Probáld Ferenc adományának köszönhetően, rendelkezünk 

viszonylag nagyszámú jelenkori, kurrens szakirodalommal is, amely 
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mind a közvetlen egyetemi tanulmányokra való felkészülést, mind a 

tudományos kutatásokat segíti. 

A 018-as terem, ahol a Földrajzi Gyűjtemény helyet kapott, egyben 

tanteremként is szolgál az egykori Természettudományi Műhely utód-

műhelyeinek, így többek között a Mendöl Műhely hallgatói számára 

is. Ennek nyomán az oktatást elősegítendő két tábla, illetve két, kuta-

tógépnek szánt asztali számítógép is rendelkezésre áll. Emellett a he-

lyiség arculata hosszabb távon alkalmas földrajzi témájú rendezvények 

lebonyolítására is. Eddig a Probáld-könyvátadó, illetve egy, a 2012. évi 

Fodor-konferencia résztvevőinek szervezett rövid „tárlatvezetés” sorol-

ható ide, ugyanakkor a jövőben érdemes lehet egyéb, kisebb földrajzi 

rendezvényeket is ide szervezni, pl. konferenciák házi fordulóját, adott 

esetben az időközben elindult „Könyvtáros Esték”-rendezvénysorozat 

esetleges földrajzi vonatkozású eseményeit, vagy kisebb, saját szervezésű 

földrajzos műhelyprogramokat.29

 Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a gyűjtemény állapotát te-

kintve még nem értük el céljainkat, annak tudománytörténeti, valamint 

értékmegőrző szerepe jelentős, a „múltba tekintés” mellett egy aktív, a 

jövőjéért dolgozó, alkotó tudományos közösség hátteréül is szolgál. 

A földrajzi gyűjtemény stafétája immár a fi atalabb kollégák kezébe 

került, és a szerző reméli, hogy a megkezdett munkát ők is hasonló lelke-

sedéssel folytatják a jövőben. 
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