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„...mindenki  a  szülőföldjét  szereti  elsősorban,  
többre  tartja  a földkerekség  más  tájainál,  és  ho-
nának  minden  szülöttje  leginkább  az  övéinek  éle-
tét  vágyik  megismerni..."  

(Hess András,  1473)  



I. Dr. VÁRADI-STERNBERG  JÁNOS  
(1924—1992)  EMLÉKÉRE  

Emlékbeszéd  Váradi-Sternberg  János  felett*  

Gyászoló  családtagok!  
Végtisztességet  tevő gyülekezet!  
Szomorú  ez  a mai  nap.  Nemcsak  azért,  mert eltűntek  a tél  tiszta  

fehér  színei  és helyébe  nem jött  üde,  friss tavasz,  hogy inkább őszi,  
szomorú hangulatot  sugall a természet, hanem azért is, mert gyászol 
egy nemzet  Akadémiája.  A kárpátaljai  és  egyben  az egyetemes  ma-
gyarság  szellemi  életéből  eltűnt  egy  üde,  tiszta  fényt  és  melegséget  
sugárzó személyiség,  az  anyaország szívében életének  69.  évében el-
hunyt  DR.  VÁRADI-STERNBERG  JÁNOS  történészprofesszor,  az  
Ungvári Állami Egyetem nyugalmazott tanára, a Hungarológiai Köz-
pont  volt  tudományos  főmunkatársa,  a  MTA  Petőfi  Bizottságának  
tagja,  a mindenki  által tisztelt kedves János bácsi,  tanítómesterünk.  

Tudtuk, hogy beteg,  de ismerve  őt,  s  az iránta érzett  megkülön-
böztetett  tisztelet  és  rajongás  közben  nem  hittük  és  nehezen  
hisszük  mind  a  mai  napig,  hogy  vele  szemben  is  győzhet,  őt  is  
elérheti  a halál,  hisz  egész jelleme  friss volt,  felfogása  fiatalos,  és  
aki  beszélt  vele,  másodpercek  alatt  elfelejtette,  hogy talán  beteg,  
törékeny és megviselt  emberrel társalog.  Kedves János bácsi, most 
már  örökre így maradsz  meg bennünk,  ilyen  fiatalosan,  frissen és 
konokul  harcolva  a  kór,  a betegség  ellen.  

Halála váratlanul és felkészületlenül ért bennünket. Váratlanul, 
hiszen  kora  még viszonylag  nem  volt  magas,  s  amikor teste  már  
szívósan  küzdött  az elmúlás  ellen,  akkor is  az ifjúságától végigkí-
sérő tenniakarással  várta felépülését.  Felkészületlenül,  hiszen te-
vékenysége  páratlan  széles  körű volt,  ami elvesztését  nem egy te-
rületen hatalmas  és  pótolhatatlan hiányként  érzékelteti.  

Nagy  űr  maradt  utána,  hiszen  amúgy  is  kevesen  vagyunk,  s  
ezentúl  nem  lesz  aki  szakmai  tanácsaival,  bölcsességével  és  meg-

* Elhangzott  a neves  tudós  ungvári  temetésén,  1992.  február  28-án.  



hallgatásával  segítene  bennünket itt  az  erdős Kárpátok karéj ózta 
sík vidéken.  Eltűnt  egy biztos,  nyugodt  pont életünkből.  Már nem 
mondhatjuk  egy  nehéz  kérdés  kapcsán  tétovázva  a  döntés  előtt,  
hogy várj,  előbb fölugrom János bácsihoz,  megkérdezem  őt,  biztos  
tud olyat mondani,  ami rásegít  a helyes  megoldásra,  ami  megmu-
tatja  a járható utat, hogy ne tévelyegjünk.  Most itt vagyunk  mind-
azok,  kik  bíztak  benne,  akiknek  adott  magából  egy  darabot,  akik  
itták  szavait,  hogy  meggyőződjünk,  igaz-e  a  hír,  amely  február  
12-én  felröppent,  vagy  csak  egy  rossz  álom.  Sajnos,  a hír  immár  
igaz, János bácsi itt hagyott minket,  magával vitte terveit,  azokat,  
amelyeket  hosszú  éveken  át,  még  a halálos  ágyán is  pátyolgatott,  
dédelgetett  arra  az  időre  várva,  amikor kitárulnak  a  lehetőségek  
kapui  és  szabadon  megvalósíthatja  elképzeléseit.  Amikor  a  buda-
pesti  kórház  intenzív  osztályán  meglátogattam  —  mivel  többen  
voltunk — félrehívott és halkan a fülembe súgta: „Úgy tudom, Kár-
pátalján  már  a halálhíremet  keltik.  Arra kérlek,  mondd  meg  ott-
hon,  hogy  a körülményekhez  képest jól vagyok,  s  nem  haldoklom  
és  hamarosan  hazatérek".  Én  már  hiába  hangoztattam  üzenetét  
Kárpátalján.  Élni  akart,  meghalt  mégis.  

Olyan  embert  vesztettünk  el  a  napokban,  aki  évtizedeken  ke-
resztül lámpás volt,  amelynek fénye a hazai világosság  táplálásán  
túl  átvilágított  a  zárt  ablakokon,  a  szögesdrótokon  egyaránt,  s  a  
sztálini—brezsnyevi  érában  sokáig szinte  az egyetlen  megbízható  
kapcsolatot jelentette  az  anyaország  és  Kárpátalja  között,  hozzá-
járulva  a  határok  szabdalta  egyetemes  magyar  szellemi  élet  vér-
keringésének  működtetéséhez.  

Személye maga volt az elkötelezettség történelmünk mellett, hi-
szen múltunk értékeinek kutatása szinte szenvedélyévé vált és ezt 
a  szenvedélyt,  mint  pedagógus  át tudta  ültetni  tanítványainak  új  
s  újabb nemzedékeibe.  A zavaros  és viharos  időkben nem  ingatta  
meg  az  éppen  aktuális  politikai  széljárás,  hiteles  tudott  maradni  
akkor is,  amikor élni  sem volt  könnyű,  nemhogy  alkotni.  Higgadt  
diplomáciája,  fejlett  politikai  érzéke,  kicsinyességtől  mentes  böl-
csessége  mindenkor  képessé  tették  a  feladatok  megfelelő  megíté-
lésére.  Művelt  tárgyalókészségével  a  kritikus  helyzetben  is  meg-
találta  azt  a  hangot,  amellyel  tudományos  meggyőződését  
kifejezésre juttatva  tudott  érvelni  és  meggyőzni.  A kétkedő törté-
nészek  körébe tartozott,  így olyan búvárja volt  a századok  öröksé-



gének,  aki  sohasem  elégedett  meg  a  feltételezésekkel,  igazának  
bizonyítására  számos kikezdhetetlen  adatot  sorakoztatott  fel.  

Szellemi hatása,  következetes  és  meg nem  alkuvó emberi  tartása  
—  túlzás  nélkül  állítható  —  így  vagy  úgy  mindenkit  megérintett.  
Ezért  úgy  érezzük,  halálával  mindnyájunkból  kiszakadt  egy  darab.  
A villámcsapásszerű  halál  azonban  csak  törékeny  alakját  dönthette  
le,  csak a nemzedékek  tanítómesterét  és  a jó barátot,  a kollégát  ra-
gadhatta  el  körünkből,  de  a  tudós  életművén  és  az  ember  példáján  
az  elmúlásnak  sem lehet hatalma.  Valahogy úgy vagyunk távozásá-
val,  mint  az  1735.  április  8-án  Rodostóban  elhunyt,  éppen  a  nagy  
mester,  Váradi-Sternberg  János  által  sokat vizsgált  II.  Rákóczi  Fe-
renc személyével,  akinek  haláláról  Mikes  Kelemen  azt jegyezte  fel,  
hogy „akik jól üsmerték szegényt, de mégis nem hiszik, hogy meghalt, 
hanem azt hirdetik, hogy titkon elment és mi más valakit öltöztettünk 
fel helyébe.  Bár igazat mondanának.  Tegnap az isteni szolgálat után 
testét  koporsóba  zártuk,  és  egy kis  házba tettük,  ahol leszen  mind-
addig,  mig szabadság nem  lesz..."  

Váradi-Sternberg  János  személyének  búcsúztatása,  jelentősé-
gének méltatása megköveteli ugyanazt a tárgyilagosságot,  amilyen  
tárgyilagosság  és  valóságszeretet  voltak jellemének  uralkodó  vo-
násai.  Önmagáról  azonban  nem  sokat  beszélt.  Pedig  színes,  jó  és  
rossz élményekben egyaránt gazdag életéről jó lett volna közelebbit 
is  tudni.  Azt  hittük,  van  még  időnk,  hogy  egyszer  kifaggassuk,  
tanulságul  magunk  és  utódaink  számára.  Tragikusan,  helyrehoz-
hatatlanul  tévedtünk.  Életrajzának  tényszerű  adatait,  az  életút  
egyes  állomásainak  meghatározó,  formáló szerepét  csupán  önval-
lomásának  néhány  szűkszavú  mondata  oldja fel. 

Erdély, közelebbről Nagyvárad szülötte volt. Itt látta meg a nap-
világot  1924. január  10-én  régiségkereskedő  családban.  Nagyvá-
radon nevelkedett,  itt járt  zsidó elemi  iskolába,  majd  gimnázium-
ba.  A  szülőföldhöz  való  kötődését  nevének  első  részével  örökre  
emlékezetünkbe  véste.  A  család  későbbi  sorsa  úgy  alakult,  hogy  
Hitler  csapatai  elől  16 évesen  két  idősebb fiú- és fiatalabb leány-
testvérével  Moldáviába  menekültek.  Apját  és  egyik  fiútestvérét  
Auschwitzba hurcolták, ahol elpusztultak. A szülőföld elhagyására 
kényszerült  és  immár  árván  maradt  Váradi-Sternberg  a  háború  
első  éveiben  traktorista-segédként  dolgozott  a  Kubány  vidékén,  
majd  a  boguszlavi  tanárképző főiskolán  tanult.  A második  világ-



égés  befejezése után felvételt  nyert  a leningrádi  egyetem  történe-
lem karára.  Egyetemi tanulmányai  alatt meghatározó jelentőségű 
volt számára, hogy az orosz történetírás vezéralakjainak — Okuny, 
Mavrogyin, Tarle — előadásait hallgathatta.  Mint tudós tőlük  örö-
költe a szigorúan pontos, forrásokon alapuló színes és  gördülékeny  
tudományos  előadásmódot.  

A század közepe három kiemelkedő orosz gondolkodójának  esz-
meköréből indulva,  de az erdélyi hagyományokat  is magában  hor-
dozva,  leningrádi  tanulmányai  befejezése  után  került  Kárpát-
aljára.  1949  szeptemberétől  az  Ungvári  Állami  Egyetem  
Történelem  Karának  asszisztense,  később itt  az  egyetemes  törté-
neti  tanszék  professzora.  Akiket  szakmára  tanított,  nemcsak  tu-
dást,  hozzáértést  sajátították  el  tőle,  hanem  emberséget,  tisztes-
séget,  derűs,  eleven  érdeklődést  a világ  dolgai  iránt.  

Az  50-es  évek  elejétől  publikált  rendszeresen.  Egy  nagy  törté-
nésznemzedék  tanítványaként  egyéni  arculatot  öltött.  Tudo-
mányos érdeklődése igen széles spektrumú volt. Végigvezetett ben-
nünket mindenekelőtt  három nemzet — a magyar,  az ukrán és  az  
orosz  — furcsán hullámzó  érintkezéseinek  országútján,  gazdasá-
gi-politikai  életén  éppúgy,  mint  a  szellemi-kulturális  életén.  
1955-re  megírt  kandidátusi  értekezése  —  „Felszabadító  háború  
Magyarországon és  az orosz—magyar kapcsolatok  a XVIII.  század  
elején" címmel — a szabadságharc nemzetközi kapcsolatait,  II. Rá-
kóczi  Ferenc  és  I.  Péter  cár  diplomáciai  tevékenységét  vizsgálja.  
1970-ben Leningrádban megvédett nagydoktori disszertációja Ma-
gyarország  és  Oroszország  a  19.  század  második  felének  —  a  20.  
század  első  éveinek  társadalmi  és  művelődési  összeköttetéseinek  
már egész  rendszerével  foglalkozik.  

E  két  fő  kutatási  témája  mellett  máig  értékes  forrásfeltárás  
alapján párhuzamot vont  a világirodalom nagyjai, Petőfi és  Ukraj-
na  kobzosa,  Sevcsenko  között;  csokorba  szedte  a  dekabristákhoz  
fűződő szálainkat;  hazai  történészek  közül  először  hívta  fel  a  fi-
gyelmet  Jurij  Venelin-Huca  nemzetközi  jelentőségére;  vonzó  szí-
nekben  ábrázolta  Magyarország  és  a  Kijevi  Rusz,  Mátyás  király  
és  a moszkvai  nagyfejedelem,  III. Iván korát,  de elfogulatlanul  tu-
dott  rávilágítani  a  cári  csapatok  magyarországi  beavatkozására;  
közzétette  Ivan  Franko ismeretlen,  legjelentősebb  magyar  tárgyú  
tanulmányát  —  „A magyar  nemzeti  ősmondá"-t,  Forgách  Simon  



kuruc  tábornagy  Kijevben  megtalált  emlékiratait,  foglalkozott  a  
galíciai  zsidók szabadságharcban  betöltött szerepével,  az  1784. évi 
erdélyi parasztháborúval,  II. Rákóczi György és Bogdan Hmelnyic-
kij szövetségével,  az első magyar nyelvű ukrán  népdalgyűjtemény-
nyel; a magyar szőlőkultúra meghonosításával  Oroszországban; ál-
tala tudunk Lucskay Mihály etióp nyelvekre vonatkozó kéziratáról, 
Dóhovics  magyar  nyelvű verseiről,  Sáfáry ismeretlen  versfordítá-
sairól;  új  ismereteket  közölt  az  ukrán  és  orosz  irodalom  magyar  
népszerűsítőiről,  az Oroszországban kiadott magyar nyelvtanról és 
még  sok  minden  másról.  

Tudományos tevékenységének egésze merőben új színt jelent Kár-
pátalja múltjának kutatásában is. Számtalan új adatot közölt az ung: 
vári vár Rákóczi-kori ostromáról, a 659 ugocsai kurucról, Budai Ézsa-
iás  látogatásáról  Visken,  járt  Balogh  Edgár  nyomában  
Nagydobronyban,  „Óvóbácsik és rektortanítók" címen vizsgálta vidé-
künk  19.  századi  közoktatását,  publikálta  Zrínyi  Ilona  Munkácson  
kelt  ismeretlen  leveleit,  tanulmányt  írt  II.  Rákóczi  Ferenc  és  Mikes  
Kelemen salánki kapcsolatairól,  a fiatal Szabó Ervin ungvári éveiről,  
azonosította Németh  László titokzatos  beregszászi  ismerősének  sze-
mélyét,  szenvedélyesen kutatta Petőfi itteni tartózkodásának nyoma-
it,  Gvadányi  badalói  kvártélyozását,  közzétette  Kazinczy és  az Ung-
váron  székelő  munkácsi  püspök,  Bacsinszky  András  levelezését,  
életének utolsó éveiben  „a legnagyobb magyar", Széchenyi István be-
regszászi és tiszaújlaki  útvonalát térképezte fel, de ugyanakkor meg-
emlékezett  a  kárpátaljai  zsidóság  holocaustjáról  és  felemelte  szavát  
a régió magyarságának legfájóbb és egyben legtragikusabb eseménye, 
a  sztálini  táborokba elhurcolt  magyar férfiak ügyében is.  

Mindezek mellett  mindig nagy érdeklődést  mutatott  a napjaink 
kárpátaljai  magyar  beszédkultúrájában jelentkező  súlyos  gondok  
enyhítése,  megoldása  iránt  is.  

Részt  vett  a  szovjet  történetírás  egyik  legjelentősebb  vállalko-
zásában,  Magyarország történetének első,  orosz nyelvű, három kö-
tetes  szintézisének  megírásában.  Elévülhetetlen  érdemei  vannak  
abban, hogy a kárpátaljai oktatásügyben mérföldkövet jelentő ma-
gyar  történelem  tanításához  szükséges  segédkönyv  egyáltalán  
megszületett,  kiemelt  okmányok  formájában munkája  értékes  fe-
jezeteit képezi  az Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskolái  számára  
újabban megjelent  tankönyvnek  is.  



Sokrétű  volt  tudománytervező  és  tudományszervező'  tevékenysége  
is. Mint  az egyetem kiemelkedő szaktekintélye,  az egykori Szovjetunió 
Hungarológiai  Tanácsának tagja,  a  KMKSZ hagyományőrző' bizottsá-
gának elnöke, a Magyar Történészek Világszövetségének alapító és vá-
lasztmányi  tagja,  a  történelem  kar  módszertani  bizottságának  és  az  
egyetem könyvtári tanácsának vezetője, a Hatodik Síp társadalmi szer-
kesztőbizottságának  tagja,  a Pedagógus  Továbbképző Intézet  előadója  
részt  vett  az  itthoni  és  külföldi  történeti  kutatások  főbb  irányainak  
kijelölésében, tematikai terveinek kialakításában, véleményt  nyilvání-
tott  a múltunk  különböző szintű oktatásával  összefüggő kérdésekben. 
A  Magyarország  történetére  vonatkozó  szakdolgozatok,  diplomamun-
kák  és  disszertációk  számának  szembeötlő  növekedése  akár  péda  is  
lehetne  arra, mit jelentett  az egyetemi oktatásban egy-egy  kutatópro-
fesszor egyéniség megjelenése.  

Bár  csak  epizódszerű  eseménye  tudományos  munkásságának,  fel-
tétlenül  megemlítendőnek  tartom, hogy számos  nemzetközi  konferen-
cián  tartott  előadást,  illetve  szervezett  hasonló  rendezvényeket  Kár-
pátalján.  Zárszót  mondott  az  1990  decemberében  megtartott  „A  
Kárpát-medencei  magyarság а XX. század végén" című ungvári világ-
találkozón,  Szegeden  előadást  tartott  a  Hungarológusok  1П.  Nemzet-
közi  Kongresszusán,  fő szervezője  és  aktív  résztvevője  volt  a  Mátyás  
király halálának 500. évfordulója, a két Rákóczi, Mikes és legutóbb gróf 
Széchenyi István jubileumának tiszteletére rendezett konferenciáknak. 
A  kárpátaljai  helynevek  történeti  nevének  visszaállítása  ügyében  is  
szót  kért  a  területünkön  megrendezett  nemzetközi  szimpóziumon.  
Gondja volt arra is, hogy régiónk nagyjelentőségű kezdeményezéseiről  
a  nemzetközi  szakkörök is tájékoztatást  kapjanak.  

A katedrára termett,  írásaiban,  előadásai  révén is  nagy  hatású  
tudós számára  1989-ben  új lehetőség nyílott.  Büszke volt rá, hogy 
megérhette  a változásokkal  teli  napokat,  a kommunista  rendszer  
összeomlását,  s  40  évi  egyetemi  munka  után  1989  februárjától  a  
frissen  létrejött  ungvári  Hungarológiai  Központ  tudományos  fő-
munkatársa  lehetett.  Szinte  legendás,  mindenki  által  respektált  
tekintélyével  nemcsak  az intézet  belső életéhez,  működéséhez  el-
engedhetetlen egyensúlyt tudta mindenkor fenntartani, hanem te-
kintélyt adott személyisége itthon és külföldön egyaránt.  Ebben az 
időben  meghatározó  szerepe volt  a  „Hungarológia  az  Ungvári  Ál-
lami  Egyetemen" című igen nagyjelentőségű  bibliográfia  összeál-



lításának  kezdeményezésében,  munkaközösségének  kiválogatá-
sán, irányításán  túl  a korszerű koncepciójának kialakításában,  és  
mint  egyik  szerkesztőnek  a  „szellemujja"  nyomot  hagyott  a  meg-
jelent  anyag részletein,  s  magán  a bibliográfia egészén  is.  

Fáradhatatlanul  munkálkodott  kultúrkincseink  feltárása  és  
gondozása  érdekében  1990  szeptemberében  történt  kényszerű  
nyugdíjaztatása után is,  ami  azonban élete végéig fájó sebet  ejtett  
rajta.  Kiemelkedő  terméke  e  téren  végzett  kutatásainak  Kárpát-
alja településeinek  heraldikus jeleiről  közölt  cikksorozata.  A  Ma-
gyar Tudományos Akadémia  Petőfi Bizottságának  tagjaként  véle-
ményt  nyilvánított  a  nagy  magyar  költő  körül  kialakult  kemény  
és súlyos vitában, s minden tudásával igyekezett cáfolni Petőfi bar-
guzini eltemettetésének  áltudományos verzióját.  Igen jelentős  sze-
repet  vállalt  Petőfi  Sándor  kárpátaljai  emlékének  ápolásában  is,  
egyik kezdeményezőként hagyatékának megőrzésében. Számos ér-
tékes  exponátumot  ajándékozott  a világhírű magyar költő Ungvá-
ron megnyílt  múzeumának.  

Még életének utolsó, legnehezebb napjaiban is, amikor teste már 
szívósan küzdött  az elmúlás ellen,  akkor is tervezett.  Tudományos  
érdeklődését  a nemrég Moszkvában  orosz nyelven  megjelent  „Ma-
gyarország  rövid  története" kötötte  le,  olyannyira,  hogy  amikor  a  
budapesti  kórházban felkerestem,  arra kért, hogy juttassam el  ezt  
hozzá, mert recenziót  akar róla írni.  Sajnos erre már nem volt elég 
ideje. 

Lankadatlan szorgalommal folytatott kutatásainak  eredményeit  
számos  könyve,  mintegy  háromszász  cikke,  tanulmánya  összegzi,  
amelyből  kb. 200 hungarológiai  tárgyú.  A különböző nemzetek  év-
százados  útjainak és találkozásainak  örökségét  úgy tudta vizsgál-
ni, hogy közben méltányos maradt a magyarsággal együtt élő többi 
nép  nemzeti  törekvései  iránt  is.  Munkáiban  mindig  épít  ugyan  a  
megelőző  korok  időállónak  bizonyult  eredményeire,  de  általában  
sajátos,  egyéni  színekkel  is  gazdagította  azokat.  Tudományos  írá-
sait  a legmagasabb  szakmai  igényesség  és  szilárd  erkölcsi  tartás  
avatja  a történelem,  az  irodalom,  a  néprajz  és  a nyelvészet  meg-
bízható és  maradandó értékévé.  Eredményeivel  megörökítette  ne-
vét  e tudományszakok  történetében.  Sokévi gyümölcsöző munkája 
elismeréseként 65. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztár-
saság  Csillagrendjével,  a múlt  év  augusztusában  a  Hungarológu-



sok III. Világkongresszusán  pedig Lötz János Emlékéremmel  tün-
tették  ki.  

Életútján végigtekintve,  munkájának  sokrétűségét,  pályájának  
kimagasló  eredményeit  értékelve  azt  mondhatnánk,  hogy  teljes  
utat járt  be.  De mégis,  akik ismerhették  az élete  utolsó  időszaká-
ban is  benne  rejlő  erőt,  a  még  a  további  alkotásokra  kész  képes-
ségeit,  tervező  optimizmusát,  azok  szemében  váratlan  halála  egy  
még be nem fejezett,  kettétört  élet  soha meg nem valósuló  lehető-
ségeinek  elvesztését jelenti.  

Kiemelkedő',  igaz  emberi  élet,  nagy  ívű  tudós  pálya  és  tudo-
mánytörténetünk  felemeló' fejezete  zárul  le Váradi-Sternberg  Já-
nos koporsójánál.  Életének  és munkásságának  azonban itt  a  Kár-
pátok  lábánál  számunkra  külön  üzenete  is  van,  és  ezt  mostani  
búcsúzásunkkor  jól  emlékezetünkbe  kell  vésnünk.  Váradi-Stern-
berg János vallotta és hirdette  a szüló'föld megtartó  erejét;  szemé-
lyes  példájával visszaadta  önerőnkbe vetett  hitünket.  Azt  a  hitet,  
amelynek birtokában — méltatlan,  de hűséges tanítványaiként — 
talán folytathatjuk hatalmas életművét és apró munkásai lehetünk 
annak  a nagy ügynek,  amelynek  ő gigásza volt  mindnyájunk  sze-
mében. 

Köszönjük, kedves  Mester, fényes írásaidat,  elismerő és  dorgáló  
szavaidat,  mindazt,  amit  a magyar múlt népszerűsítójeként,  tudo-
mányos  szakírójaként  és  előadójaként  is  értünk  tettél.  

Megszomorodott  lélekkel  búcsúzom  én  is,  kedves  János  bácsi,  
de  nem  végérvényesen,  mert  tudom,  hogy  példádon  keresztül  to-
vábbra is velünk  maradsz  rögös utunkon,  melyen járnunk  rendel-
tetett.  Tanítványai  nevében  ígérhetem,  hogy  részt  fogunk  venni  
abban  a  kegyeletes  munkában,  amelynek  célja  az  ő  emlékének  
megörökítése  lesz.  

Nyugodjon  békében!  Béke  poraira!  



A kuruc  kor  kutatója  

Mély megrendüléssel  vettünk végbúcsút közel egy éve1  Váradi-
Sternberg  Jánostól,  a történelemtudományok  doktorától,  az  Ung-
vári Állami Egyetem nyugalmazott professzorától, a Hungarológiai 
Központ tudományos  főmunkatársától,  az  MTA Petőfi  Bizottságá-
nak tagjától, Kárpátalja második világháború utáni professzionális 
szintű  magyar  történetírásának  megteremtőjétől  és  legkiemelke-
dőbb  képviselőjétől.  Megrendülten  nem  egyszerűen  azért,  mert  
minden  ilyen  alkalom  emberi  létünk  végességére,  kiszolgáltatott-
ságára  figyelmeztet,  hanem  azért is,  mert egészen váratlanul,  fel-
készületlenül  ért bennünket  ez  a  veszteség.  

Amikor  életének  utolsó,  legnehezebb  napjaiban  az  egyik  buda-
pesti  kórház  intenzív  osztályán  felkerestem,  halk  szavakkal  arra  
kért,  juttassam  el  hozzá  a  Moszkvában  éppen  akkor  megjelent  
orosz nyelvű  „Magyarország  rövid története" c. munkát,2  mert  re-
cenziót  akar  róla írni.  Sajnos  erre  már nem volt  elég  ideje.  

Tevékenysége  páratlan,  széles  körű  és  sokoldalú  volt,  ami  el-
vesztését  nem egy területen hatalmas  és pótolhatatlan  hiányként  
érzékelteti.  így  azt  az űrt,  amit régiónk szellemi  életében  hagyott,  
úgy néz ki,  egyelőre nem tudjuk betölteni.  Koporsójánál egy  olyan  
korszak  zárult  le  Kárpátalja  második  világháború  utáni  törté-
netében,  amelynek kezdeményező kutatója és meghatározó,  illetve  
legtiszteletreméltóbb  egyénisége  volt  évtizedeken  át.  

Váradi-Sternberg  János  szellemi  öröksége  méltán  tart  igényt  
mind a hazai, mind a külföldi történész-társadalom  érdeklődésére.  
Teljes  munkásságának,  tudósi  teljesítményének  ismertetése  és  
méltatása jelentőségének felmérése tudománytörténeti  munkákon  
kívül  is  feladatot  fog  adni  a  kutatóknak.  Igen  széles  spektrumú  
szakíróként,  a magyar történelem  népszerűsítójeként  és  oktatója-
ként  való  bemutatása,  illetve  vidékünk  kulturális  életében  betöl-
tött  rendkívüli  szerepének  elemzése  természetesen  nekünk  sem  
lehet  feladatunk. A mai kettős  emlékkonferencia3  tiszteletére  elő-
adásomban  csupán  arra  tehetek  kísérletet,  hogy  mélyebb  vizsgá-
lódásokba  való  bocsátkozás  nélkül  kronológiailag  egy  csokorba  
szedjem  és néhány gondolattal  körbejárjam  Váradi-Sternbergnek  
azokat az írásait, amelyek egyik kedvenc kutatási területe, a kuruc 



kor  históriáját  dolgozzák  fel.  így  szeretnék  egyben  tisztelegni  a  
neves  tudós  születésének  közelgő 70.  és  a  Rákóczi-szabadságharc  
éppen  Beregszász  akkori  piacterén  történt  zászlóbontásának  290.  
évfordulója  előtt.  

Váradi-Sternberg tudományos munkássága Ungváron indult  és  
bontakozott  ki.4  A  ma  már  ismét  Szentpétervár  néven  szereplő  
Néva-parti  városban  végzett  tanulmányai  befejezése  után  saját  
kérésére Kárpátaljára került,  ahol az 50-es  évek elejétől  publikált  
rendszeresen.  Tudományos  érdeklődésének  középpontjában  min-
denekelőtt  három  nemzet  —  a  magyar,  az  orosz  és  az  ukrán  —  
furcsán hullámzó politikai, gazdasági és kulturális érintkezései  áll-
tak.  Legtöbbet  és legnagyobb szeretettel  a Petőfi-témakör  mellett  
a  18.  századi  magyar  történelemmel,  főként  a  Rákóczi-szabad-
ságharccal,  s  ennek  helyi  vonatkozásaival  foglalkozott.  Ilyen  irá-
nyú  vizsgálódásainak  magas  számát jelzi  a  szovjet  érában  kiter-
melt  szakirodalmat  listázó  két  mutató,  amely  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  fennállása  —  1945  — óta  a hungarológiával  kapcsolato-
san  megjelent  tudományos  cikkeket,  monográfiákat,  téziseket,  
népszerűsítő műveket,5  illetve az intézet tanárainak  főbb munkáit 
gyűjti egybe a vörös kor kezdetétől egészen 1990-ig.6  Hasonló ered-
ményekről  tudósítja  az  érdeklődő olvasókat  az egyetemi  könyvtár  
bibliográfiai  osztályának  munkatársai  által  összeállított,  a  neves  
tudós honismereti  dolgozatait lajstromozó kiadvány is.7  Bár ennek 
előkészületei  még  Váradi-Sternberg  életében  megkezdődtek,  az  
1992.  évi  megjelenést  sajnos  már  nem  érhette  meg.  

E  bibliográfiák  a  professzor  közel  200  publikációját  jegyzik,  s  
ebből  mintegy  50  szorosan  kapcsolódik  a  kuruc  kor  történetéhez.  
Még mielőtt  beleolvasnánk  ezek tartalmába,  már  a címükkel  való  
első ismerkedés  elárulja,  a szerzőjük meglehetősen  sokoldalú vizs-
gálódásokat  folytatott: mind katonapolitikailag,  mind  a  gazdasági  
és kulturális kapcsolatok szempontjából,  mind pedig a nemzetközi 
háttér  felderítése  tekintetében.  (Csak  zárójelben  jegyzem  meg,  
hogy  a  szakirodalmat  listázó  mutatók  egyben  arra  is  fényt  derí-
tenek,  hogy  munkái  tematikailag  is  elütnek  a  korának  helyi  tör-
ténészei  által  választott,  a  tudományos  ranglétrán  gyors  előre-
haladást  biztosító,  de  ugyanakkor  vörös  szemléletből,  ateista  
világnézetből  fakadó nagyfokú elfogultsággal és megalkuvással já-
ró kutatási  területektől.  Mivel  a Kárpátalján bekövetkezett  politi-



kai  változásokkal  soha  nem  azonosította  magát,  nem  írt  a  rend-
szert  dicsőítő cikkeket,  halálakor  az  egyik  bibliográfia8  tanulsága  
szerint  az egyetem professzorai  között  ő az egyetlen tudós,  akinek  
szakmai  tevékenységét  még  nem  vették  számba.  Az  egyetemi  
könyvtár munkatársainak  ilyen  számbavételre  irányuló  többszöri  
kísérleteit  különböző  —  nevetséges  —  okokra  hivatkozva  rend-
szerint  elutasították.)  

Váradi-Sternberg János  témánkba vágó kutatásainak  első fon-
tosabb  állomását  1955-re  tehetjük.  Ekkor  önti  végleges  formába  
és  jelenteti  meg  fiatal  kutatóéveinek  eredményeit.  „Felszabadító  
háború  Magyarországon  és  a  18.  század  elejének  orosz—magyar  
kapcsolatai"  címen  kandidátusi  disszertációt  ír,9  amellyel  egy  év  
múlva  egyetemi  docensi  rangot  szerez.  Értekezésében  a  korabeli  
viszonyok egész rendszerét tudta áttekinteni és elemezni úgy, hogy 
közben ismeretlen vagy alig ismert adatokat vont be a tudományos 
vérkeringésbe.  Közben arra is  ügyel,  hogy e témakör helyi  mozza-
natait,  eseményekben  gazdag  históriáját  is  feltárja.  így  az  50-es  
évek  elejétől,  pontosabban  1953-tól  publikálja  rendszeresen  hon-
ismereti  tárgyú  kisebb  dolgozatait,  amelyek  merőben  új színt  je-
lentenek Kárpátalja múltjának kutatásában.  Előbb a Rákóczi-sza-
badságharc  itteni  megmozdulásainak,  a  magyar  és  ruszin  
parasztok  együttes  harcának  emlékét  idézi  fel,1  tárja  a  magyar  
illetve  ukrán, valamint  orosz  nyelvű olvasóközönség  elé.  Új doku-
mentumokat  mutat  be  az  ungvári  vár  1703—1704.  évi  ostromá-
ról,11  majd a különböző konferenciákon e századhoz  kapcsolódóan  
megemlékezik  az  1780-as  években vidékünket  sújtó éhségről,12  a  
svéd katonaság itteni  garázdálkodásáról,13  de felhívja  a  figyelmet  
a  román  parasztok  által  elindított,  Nicolae  Horea,  Ion  Closca  és  
Gheorghe  Crisan vezette,  a század  legnagyobb  magyarországi  pa-
rasztfelkelésének  kárpátaljai  visszhangjára  is.14  

Az 1950—60-as  évek fordulóján végzett kutatásai  és  azok ered-
ményeinek  sajtó  alá  rendezése  után  úgy tűnik,  a  18.  századi  ma-
gyar—ukrán  és  magyar—orosz  gazdasági,  illetve  kulturális  kap-
csolatok,  valamint  a  tudományos  megmozdulások  külföldi  
fogadtatása került  érdeklődésének  előterébe.  A Filológiai  Közlöny  
1965-ben,15  az Agrártörténeti  Szemle pedig két évvel később16  ad  
helyet  azoknak az írásainak,  amelyekben nyomába szegődött a 18.  
században  Magyarországon  tanuló  kijevi  diákoknak,  odalátogató  



gazdasági  szakembereknek,  akik többek között hazájukba,  Orosz-
országba visszatérve  meghonosították  a magyar  szőlőkultúrát.  

Úttörő jellegű,  a kor nemzetközi  művelődési  kapcsolataira is  ki-
terjedő  vizsgálódásait  1968-ban  egy  nagyobb  lélegzetű,  egész  
nyelvterületünkön  eseményszámba  menő forrásfeltárása  követte.  
Az  Ukrán  Tudományos  Akadémia  kijevi  könyvtárának  kézirattá-
rában kutatva  ugyanis  rátalál  Forgách Simon kuruc tábornagy,  a  
Rákóczi-szabadságharc  legtitokzatosabb  alakjának  latin  nyelvű  
emlékirataira,  amelyek  az  1703—1711.  évi  események,  illetve  az  
azt  követő  emigráció  történetével  foglalkoznak.  A  mű  korábban  
teljesen ismeretlen volt a történeti irodalomban,  a kuruc  generális  
életrajzírói  sem tudtak  róla.  Ennek  szövegét bevezető tanulmány-
nyal  ellátva  a  Századok  című  nagy  múltú  és  súlyú  történettudo-
mányi folyóiratban teszi közzé.17 A magyar vonatkozású anyag be-
mutatása  során  Váradi-Sternberg  professzor  nem  csupán  ennek  
részletes  leírására,  eszmei  irányainak,  történelmi  koncepciójának  
meghatározására,  s  mindez  alapján  az események  újabb  rekonst-
ruálására törekszik, hanem  a kézirat provenienciája kapcsán  arra  
is választ  keres,  hogy  a Forgách-levéltárnak  e becses  darabja  mi-
lyen úton kerülhetett  az ukrán fővárosba, vagy, hogy miért maradt 
el  a kuruc generális  hamvainak  hazahozatala  a 20.  század  elején.  
Ez  utóbbival  kapcsolatban  felhívja  a  figyelmet  annak  a  Vaszilij  
Grigorovics  Scsurát  (1871—1948)  lvovi  ukrán tudósnak  és  írónak  
egyik  1937-ben  közölt  cikkére,18  aki  kétszer  is járt  Visnyevecen,  
Forgách sírjánál.  Ebből kitűnik,  hogy  az ottani karmelita  kolostor  
templomában elhelyezett kriptákat sírgyalázó kincskeresők dúlták 
fel, így,  „amikor Forgách koporsóját hivatalosan felnyitották,  csak  
az összevissza  dobált  csontokat  és  egy aranykeresztet  találtak".  
A kijevi emlékiratot  a neves tudós magasra értékeli.  Helyét  a sza-
badságharc  magyarországi  elbeszélő  forrásai  között  Rákóczi  ha-
sonló jellegű  munkája  mellett  jelölte  ki,  mint  olyat,  amelyben  a  
különböző hadi események igen részletes  és szakszerű leírását  ta-
lálhatjuk  meg.  Ebből  kiindulva,  de  más  jegyek  —  szerkezeti  és  
stiláris szempontok — alapján is a kézirat szerzőjének a száműzött 
kuruc  tábornagyot  véli.  Mivel  Forgách  a bécsi  udvarban  nevelke-
dett,  s I. József bizalmi köréhez tartozott,  sőt  a haditanács  megbí-
zásából  1703  őszén  ő  szervezte  a  nemesi  ellenállást  az  előrenyo-
muló kuruc  csapatokkal  szemben,  majd egy évvel  később  hirtelen  



átállva Rákóczi táborába,  ott  a fejedelem tábornagynak nevezte ki  
ugyan,  de  esztergomi  magatartása  miatt  később  fogva  tartotta,  
rendkívül  értékes és  érdekes  az emlékirat  Rákóczi-koncepciója.  A  
fentiek miatt már a kezdetektől  fogva a bizalmatlanság  légkörével  
sújtott  Forgách  hangsúlyozza  és  elismeri  a  fejedelem  érdemeit,  
nagyságát, józan észjárását,  de valószínűleg  mozgásának  korláto-
zása  miatt  „az  ónodi  országgyűlés  utáni  időszakban  —  állapítja  
meg Váradi-Sternberg  professzor — Bercsényi  bábjaként  ábrázol-
ja",  s  „azt  írja  róla,  hogy  erényben  tökéletes  ember volt...,  de  ma-
gával  ragadta  a  gőg,  és  hiú  dicsőségre jutott".20  A  tárgyilagosság  
kedvéért  a  kiemelkedő  tudós  arra  is  rámutat,  hogy  az  emlékirat  
ugyanakkor  rendszerint  felnagyítja  a generális  érdemeit,  a hibái-
ért  pedig másokat  tesz  felelőssé.  

A hatvanas évek dereka táján, a 70-es évek elején sorra jelennek 
meg Váradi-Sternberg Jánosnak  azok az orosz nyelvű írásai,  ame-
lyekről  itt  külön is  kell  szólnunk.  A rangos  szovjet történelmi  en-
ciklopédia  szerkesztősége  például  őt  kéri  fel  1964-ben  a  Zrínyiek  
— a két Miklós, illetve Ilona — életművének bemutatására.21  Négy  
évvel  később e kiadvány következő köteteiben szintén  az  ő aláírá-
sával jelennek meg a II. Rákóczi Ferencet és külön az  1703—1711.  
évi  szabadságharcot  az  orosz  olvasóközönség  előtt  méltató  szócik-
kek.22  Közben  a  vidékünkön  élő  neves  tudós  lesz  a  szerzője  az  
1963-ban Moszkvában megjelent Magyarország új és legújabb kori 
története — Ocserki novoj i noveisej isztoriji Vengriji — c. szintézis 
17—19.  századi  fejezeteinek  is.  Sőt  részt  vesz  a  szovjet  histori-
ográfia legnagyobb  hungarológiai  tárgyú  vállalkozása,  Magyaror-
szág történetének  több kötetre kiterjedő összefoglaló megírásában, 
így  az  1971-ben  napvilágot  látott  3 külön könyvből  álló mű,24  ér-
demben  foglalkozik  a  Rákóczi-szabadságharc  előzményeivel,  me-
netével  és következményeivel,  illetve  a  18. század korának  gazda-
sági  és  kulturális  fejlődésével.  E  munkák  azon  túl,  hogy  fontos  
tényadatokat közvetítettek,  a hivatalos felfogással szemben,  mely-
ben a történelmi  Oroszország  a tanítómester,  Magyarország  pedig  
a  tanuló  volt,  a  két  nép  műveltségének  önálló  értékeit,  politikai  
megmozdulásait  az  egyenrangúság  alapján  mutatták  be.  A neves  
tudósnak  a  napi  politika  törekvéseitől  eltérő  és  azokkal  szembe-
forduló ábrázolásmódja hatott — már amennyire  akkor lehetséges 
volt — a megnevezett  tudományos  igényű kiadványok  szerkesztő-



bizottságainak általános szemléletére is. így orosz, s részben ukrán 
nyelvű írásai  a szakmai  elvárások mellett  nevelő hatásúak,  és  va-
lóban nagy  értékűek.  

Ugyanabban  az  évben,  azaz  1971-ben  jelenik  meg  első  önálló  
tanulmánygyűjteménye  —  „Utak  és  találkozások"  címen25  —  az  
ungvári  Kárpáti  Kiadó  gondozásában.  A külföldön  is  nagy  vissz-
hangot  kiváltó  kötetben  még csak  egy,  a vizsgált  témánkhoz  kap-
csolódó,  de már korábban közölt  dolgozata  kap helyet,  azonban  az  
1974-ben kiadott  második könyvében26  már  egy egész  csokor  Rá-
kóczi-kornak  szentelt  tanulmánnyal jelentkezik.  Az előbb érintett 
és  a budapesti  Gondolat Könyvkiadónál  sajtó alá rendezett  „Utak,  
találkozások,  emberek" egyben  korábbi  vizsgálódásai  körének  ki-
szélesedését  is jelzi.  Az  orosz  és  ukrán  írók  magyar  kollégáikkal  
folytatott levelezése,  illetve  a politikai  és  tudományos  megmozdu-
lások  feltárása  mellett  itt  bemutatja  a  Rákóczi  vezette  szabad-
ságharc  egykorú,  valamint  a kuruc  kor Puskin  írásai  által  közve-
tített  külföldi,  orosz  visszhangját.  

Az  1970-es  évek vége felé a második világháború  utáni  kárpát-
aljai  történetírás  legkiemelkedőbb  képviselőjét  aktívabban  fog-
lalkoztatta  az  előadásunkban  megjelölt  témakör.  Erre  nemcsak  a  
II.  Rákóczi  Ferenc  születésének  300.  évfordulója  alkalmából  Sá-
rospatakon  1976-ban  megrendezett  nemzetközi  konferencián tar-
tott  előadása  utal,  hanem  az  is,  hogy  4  évvel  később  egyidoben  
jelennek meg nagyobb dolgozatai  olyan fontos és mélyreható elem-
zéseket  tartalmazó  tudományos  cikkgyűjteményekben,  mint  a  
„Rákóczi-tanulmányok",27  vagy  a kuruc  kor nemzetközi  összefüg-
géseit  is  tárgyaló  „Európa és  a Rákóczi-szabadságharc".28  A ran-
gos Akadémiai  Kiadónál  megjelentetett  munkák  előbbikéhez  „Rá-
kóczi  diplomáciai  beszélgetése  Kurakin  herceggel"  című  
vizsgálódásával  kapcsolódik,  míg  az  utóbbihoz  úgy,  hogy  a fejede-
lem és I. Péter cár politikai érintkezéseinek29 különböző állomásait 
járja  körbe.  

Váradi-Sternberg  professzor kutatásainak  újabb és  legnagyobb  
szabású,  de egyben utolsó publikussá tett összegezése  a „Századok 
öröksége" című kötet.30  A két  kiadó — a budapesti  és  az  ungvári  
— támogatását  élvező mű  szintén  nagy  külföldi  visszhangot  vált  
ki.  Ebben az  1848—1849.  évi  szabadságharc  és  Oroszország viszo-
nyának,  illetve  a kor magyar,  orosz  és  ukrán írói,  költői  valamint  



tudósai  között  létező sokszínű kapcsolatok  ábrázolása  mellett  kü-
lön részben tekinti  át  a kuruc  kor eseményeit.  A  „Rákóczi-tanul-
mányok" cím  alatt  közölt,  általa  már  korábban  vizsgált  kérdések  
közül itt talán Ukraincev,  Péter  cár követének látogatását,  annak  
előzményeit  felderítő írását  emelhetjük  ki.  A kor bonyolult  diplo-
máciai kapcsolatainak feltárása,  azok elemzése  egyébként  a neves 
tudós különösen erős oldalához tartozott.  A szabadságharc bel-  és  
külpolitikai  érdekei  által  diktált  magyar—orosz  közeledésről  pél-
dául  megállapítja,  hogy  az  ezt  a  folyamatot  betetőző  1707.  szep-
tember  4-i  szerződés  a  kuruc  diplomácia  sikereként  könyvelhető  
el.  A szerződéskötés  ugyanis  nemcsak  a belső ellentétek  konszoli-
dációjához járult hozzá, hanem egyben növelte  az ország súlyát  és  
tekintélyét  is,  hiszen  ez  volt  a  Rákóczi-szabadságharc  törté-
netének  egyetlen  olyan nemzetközi  dokumentuma,  amelv  „tényle-
gesen  elismerte  a felkelő Magyarország  szuverenitását".  

Csak  szűkebb  szakmai  körökben  ismeretes,  hogy  e  szerződés  
előzményeinek  jelentős  állomása  vidékünk,  közelebbről,  Ungvár  
volt.  II.  Rákóczi  Ferenc,  aki  kezdettől  fogva  nagy jelentőséget  tu-
lajdonított  az oroszokkal folytatott tárgyalásoknak,  itt fogadta ün-
nepélyes  keretek  közöttt  1707. július  24-én  a lengyel  és  az  orosz  
követet.  Erről  a  fejedelem  bizalmasa  és  magántitkára,  Beniczky  
Gáspár  a  következőképpen  számol  be:  „Hat  lovu  aranyos  hintón  
mosqua követtye  és  belső tanácsa  David  Ivanovics  Corbé nevű  ur  
feljött, kit hasonlóképpen pompásan excipiálván, sok uri s főrendek 
a fölséges fejedelemhez bekésértek".32  Az orosz követ többek között 
határozott  állásfoglalást kért  Rákóczitól  a lengyel  trón elfoglalása 
ügyében, s a cár a császáriak és a kurucok közötti közvetítő szerepe 
mellett  a svéd háború befejezése után fegyver-  és lőszersegélyt  is  
kilátásba helyezett. A történetírás ugyan kimutatta, hogy Rákóczit 
legkevésbé érdekelte  a lengyel trón, annál inkább Oroszország szö-
vetsége.  Ezzel  magyarázható  a fejedelem ungvári tartózkodása  is,  
így  akart  a  Lengyelországba  érkezett  I.  Péter  közelében  lenni.  A  
hivatalos  megbeszélések  során  kifejtett  álláspontokat  Váradi-
Sternberg  véleménye  szerint  az  ungvári  várban  a  messze  földön  
híres  magyar konyha remekeinek  elfogyasztása,  a tokaji és  a  sze-
rednyei  nedű  ivása  közben  elmondott  beszédek  pontosították.  A  
krónikás  azt  is  tudni  véli,  hogy  Rákóczi  állítólag  még  táncra  is  
perdült jókedvében.33  



A kor eseményeinek  másik kevésbé ismert  színfoltja, amelyre  a  
neves tudós szintén ráirányítja a  figyelmünket,  I. Péter  fiának  ma-
gyar  királlyá  való jelölése.  Ezt  a  hírt  még  1720-ban  röppentette  
fel  a  „Theatrum  Europäern"  című  osztrák  félhivatalos  krónika.  
Nyomában más  források is  állítják,  hogy  a kurucok  1707-ben  fel-
ajánlották  a  magyar  koronát  Alekszej  cárevicsnek.  A  különböző  
korú  orosz  emlékek  kitűnő  szakértője,  Váradi-Sternberg  pro-
fesszor mindezzel  egy  újabb forrást,  Puskinnak  Péter  cárról  szóló  
befejezetlen  művét  hozza  kapcsolatba.  Ebben  a következő  szöveg-
gel találkozhatunk: „Rogockij fejedelem elküldte Berecsinyit az elé-
gedetlen magyarok nevében,  hogy felajánlja a trónt Alekszej  cáre-
vicsnek".34  A  kétkedő  történészek  sorába  tartozó  neves  tudós  
tanulmányaiban hitelt  érdemlőnek  tartja a fentebb említett forrá-
sok  tanúságát,  azonban  megjegyzi,  hogy  „nincsenek  ezt  a  tényt  
közvetlenül  igazoló  adataink".  

Az  1707.  szeptember  4-én  megszületett  orosz—magyar  szerző-
dés  előzményeiként  Váradi-Sternberg János vizsgálódásaiban  ki-
tér  a  cárral  és  minisztereivel  folytatott  tárgyalásokra  felhatalma-
zott Bercsényi  Miklós és követségének szerepére is.  Hangsúlyozza,  
hogy  még  mielőtt  az  ungvári  vár  ura  által  vezetett  küldöttség  el-
indult  volna  Munkácsról,  1707.  augusztus  19-én  a  Latorca-parti  
városba  érkezett  Oszip  Scserbatov  herceg,  különmegbízott,  hogy  
elkísérje a diplomáciai testületet Varsóba, az ott tartózkodó cárhoz. 
Az állítólag  50  főből álló küldöttség  elindulásánál jelen volt  maga  
II.  Rákóczi  Ferenc  is.  A tárgyalássorozat  következő állomását  je-
lentette  aztán  —  1708-ban  —  Ukraincev,  Péter  cár  követének  
missziója  Rákóczinál,  amelyről  e  kötetben  szintén  részletes  le-
írást36  találhatunk.  

A  „Századok  öröksége"  című  tanulmánykötetének  megjelenése  
után  egy  igen  érdekes  és  kevésbé  kutatott  téma  „tereli  el" a  pro-
fesszor tudományos  érdeklődését.  Egyre  többet  foglalkoztatják  az  
Árpád-kor  magyar—orosz  dinasztikus kapcsolatai.  Ennek  legéke-
sebb bizonyítéka, hogy főleg 1982-től szinte sorozatban látnak nap-
világot ilyen tárgyú írásai: Anasztázia Jaroszlavna,  Magyarország  
királynéja;37  Árpád-házi  Salamon  és  Dávid;38  hogy  csak  a fonto-
sabbakat  említsem.  De  közben  persze  nem  hagy  fel  a  kuruc  kor  
helyi  hagyományainak,  eseménytörténetének  feltárásával  sem.  
Ebbe a vonulatba  tartozik  az  1988-ban  a Kárpáti  Igaz  Szó  akkori  



irodalmi  és kulturális  mellékleteként jelentkező Új Hajtás  hasáb-
jain  publikált  „Az ugocsai  kurucok" című dolgozata.39  Itt  mutatja  
be azt  a Kárpátaljai Területi Állami  Levéltárban (Beregszász) fel-
lelt 20 oldalas jegyzéket,  amely igen értékes  adalékokat  szolgáltat  
szűkebb  hazánk  lakosságának  a  Rákóczi-szabadságharcban  vál-
lalt részvételéhez.  Tudniillik,  míg Lehoczky Tivadar  0  és  Hodinka  
Antal  ide  vonatkozó  közleményei  alapján  név  szerint  ismerjük  
Bereg megye  110 településének  mintegy  600  kurucát,  addig  Ugo-
csából  hasonló  lajstrom  szinte  nem  került  elő.  A  „Specifikációja  
azoknak,  akik  nemes  Ugocsa  Vármegyebül  kegyelmes  Urunk  ha-
daiba  ab anno  1703 vadnak vagy elestek" kezdetű beregszászi  for-
rás  Magyarország  legkisebb  vármegyéjének  55  helységéből  659  
magyar,  ruszin  és  román  kuruc vitéz  összeírását  hozza  felszínre.  
A beregi kurucok névjegyzékét kiegészítő részletes kimutatás alap-
ján most már a két megye  165 településének  1259 katonáját tudjuk 
megnevezni.  „Túlzás  nélkül  állíthatjuk,  1703—1704—ben  vidé-
künkről mintegy 7 — 8 ezer katona szolgált Rákóczi hadseregében" 
— szögezi  le  a fentiekkel  kapcsolatban  Váradi-Sternberg.  (Má-
ramaros megyéből  állítólag 4 ezren csatlakoztak  Rákóczi  hadsere-
géhez).  Figyelembe  véve  az  ide vonatkozó  hadtörténeti  kutatások  
eredményeit,  amelyek szerint  a kuruc hadsereg  1703 végén kb. 30 
ezer  főt  tehetett  ki,  ez  igen  jelentős  részvételre  utal.  Különben,  
amint  az  a neves  tudós  által  feltárt jegyzékből  kitűnik,  a  legtöbb  
kuruc Ugocsából, Tiszaújlakról került ki. Innen 52-en  szerepelnek  
a kimutatásban,  akik közül 35-en Esze Tamás,  a dicső jobbágyve-
zér ezredében szolgáltak. A Váradi-Sternberg által bemutatott for-
rások  alapján  nyilvánvaló,  hogy  Tiszaújlaknál  több katonát  terü-
letünkről csupán a Bereg megyei Vári adott, ahonnan 61-en  álltak  
be  Rákóczi  hadseregébe.  Különösen  szembetűnő  a  névjegyzékben  
az, hogy míg Szőlősvégardóból 26, vagy a ruszin falvak közül Nagy-
kopányból  20,  Nagy  Csongováról  és  Szirmáról  8,  addig  Nagysző-
lősről  mindössze  4  kurucot  írtak  össze.43  Ennek  okát  vidékünk  
kiemelkedő krónikása abban jelöli  meg, hogy a Perényiek  szűkebb  
környezetükben mindenképpen akadályozták jobbágyaik hadbavo-
nulását. 

Váradi-Sternberg  ide  vonatkozó  forrásközlése  tehát árról  győz  
meg bennünket,  hogy a magyarországi  megyék legkisebbike  a ku-
ruc mozgalom bölcsője volt. így nem véletlenül  a területén játszód-



tak le  a Rákóczi-szabadságharc jelentós  eseményei,  gondolunk  itt  
például  a 290 évvel  ezelőtt,  1703 júliusában végbement  tiszabecsi  
átkelésre,  vagy  az  1711.  évi  salánki  országgyűlésre.  

Ugyancsak  1988-ban,  és  ugyancsak  az Új Hajtás hasábjain  ke-
resztül  értesülhettek  a  kárpátaljai  magyarok  arról,  hogy  hol  tar-
tanak  a  Rákóczi-szabadságharc  első  szépirodalmi  alkotására  és  
szerzőjére  vonatkozó kutatások.  Ekkor  a „Polüdorosz  mirtuszbok-
ra" című írásában44  régiónk  múltjának  kitűnő  ismerője  annak  a  
Tasnádi  H.  Istvánnak  a tevékenységét  vizsgálja,  aki  1697-től  az  
ugocsai  végekhez  közeli  Borzsován  működött  prédikátorként.  A  
barkaszói  születésű  Kiss  Albert,  illetve  Kajdi  István  csapata  ver-
selő  káplánjának  a  kuruc  mozgalomhoz  való  csatlakozása  körül-
ményeit  tanulmányozva  Váradi-Sternberg  felhívja  a  figyelmet  a  
szakirodalomban  kevésbé  ismert  Sipos  Zsigmond  1908-ban  meg-
jelent  Borzsova  múltját  feldolgozó  monográfiájára,45  valamint  a  
beregszászi levéltár egyik ide vonatkozó, korábban ismeretlen ada-
tára.  A  forrásokban  előforduló  „kivetett  prédikátor"  kifejezésre  
utalva indokolja Tasnádi  korai csatlakozását  a  szabadságharchoz.  

Bár 1989-ben Váradi-Sternberg János tudományos tevékenysé-
gével  a Petőfi szibériai  tartózkodásával  kapcsolatos  legenda  körül  
kialakult  vitára  koncentrál,  amely  mellesleg  rendkívül  sok  ener-
giát vont el tőle,46  azonban időt szentelt  a minket érdeklő témának 
is.  Ebben  az  időben  két  dolgozatával  állít  emléket  például  a feje-
delem,  II.  Rákóczi  Ferenc  anyjának.  Az  elsőben  —  Zrínyi  Ilona  
alakja Petőfi  alkotásaiban  címmel47  — azt  kutatja,  honnan  merí-
tette  a költő a munkácsi  vár hős védelmezőjére  vonatkozó  ismere-
teit.  Ilyen forrásként Kölcsey Ferenc  „Munkács" (1831),  Garay Já-
nos „Zrínyi Ilona" (1845)  c. versét, illetve Fessier Ignác és  Horváth  
Mihály  Magyarorszag,  Balajthy  Józsefnek  pedig  Munkács  város  
múltját feldolgozó műveit jelöli  meg.  Mindezzel  összefüggésben az  
is  érdekli,  hogy van-e  történelmi  alapja  az  „itt tűzi  fel piros zász-
laját szabadságnak  Zrínyi  Ilona" Petőfi-verssoroknak. Ennek tisz-
tázása érdekében a korabeli események leíróját, Dobay Zsigmondot 
hívja segítségül,  aki  az  1685—1688.  évi  munkácsi  eseményekről  a  
következőket jegyezte  fel:  „Asszonyunk  ő nagysága  (értsd:  Zrínyi  
Ilona — S.  K.) kitétette  a veres lobogót mindenfelül  az várbul,  ugy 
a  palánkból  is,  azután  egy  lövést  is  tettek  minden  bástyárul  az  
ágyukbul".48  A történelmi  eseményeknek  ezt  a rögzítését  azonban  



Petőfi nem ismerhette, hiszen Dobay naplója csak  1868-ban jelent 
meg nyomtatásban.  Váradi-Sternberg  professzor ezért  valószínű-
nek  tartja,  hogy  Petőfi  az  eperjesi  evangélikus  kollégium  könyv-
tárában  olvashatta  a Dobay-féle  kéziratot.  

Vidékünk  múltjának  fáradhatatlan  búvárja  ugyanitt  keres  vá-
laszt  arra is, hogy mi  alapján írhatott  Petőfi az  1849-ben  keletke-
zett drámatöredékben Zrínyi Ilona viganójáról.  Arról a ruhadarab-
ról, amelyet  állítólag a szultán  ajándékozott  Munkács hősnőjének,  
s  amiért  a császáriak  a törökkel való  együttműködéssel  vádolták.  
Váradi-Sternberg  feltételezi,  hogy  a  fenti  források mellett  Petőfi  
a Latorca-parti városban még láthatta II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi 
Ilona arcképét. Azonban a költő az említett ruhadarab  említésével  
a  munkácsiaknak  nyújtott  szultáni  támogatás  valótlanságát  tá-
masztja  alá,  hiszen  a  „viganó"  szó  csak  az  1700-as  évek  végén  
keletkezett,  s  az  irodalomba  Csokonai vezette  be.  Mint  ezzel  kap-
csolatban a professzor megállapítja,  „a költő nyilván nem volt tisz-
tában a szó eredetével és a munkácsi portrén látott ruhát,  amelyet  
esetleg  a festő sem ábrázolt korhűen,  tévesztette  össze  a XIX. szá-
zad első felében divatos  viganóval".  

1989.  évi  második,  Zrínyi  Ilonával  foglalkozó  dolgozatában  a  
Kárpátaljai  Területi  Állami  Levéltárban  általa  feltárt  6  darab,  a  
fejedelemasszonytól eredő ismeretlen leveleket mutatja be.50  Ezek, 
amelyből  kettő éppen  Beregszászra  vonatkozik,  a  Báthory  Zsófia  
kassai  temetése  és  menyének  második  házassága  közötti  időszak  
Bereg megyei történéseire derítenek fényt. Arra például, hogy ami-
kor  1681.  május  30-án  Thököly  Imre  felmondta  a  császáriakkal  
korábban  megkötött  fegyverszünetet  —  amelynek  értelmében  a  
bujdosóknak téli  szállást biztosíthattak Bereg,  Ugocsa és  Szatmár  
megyében  —,  s  erre  hivatkozva  a  vármegyék  elöljárói  követelni  
kezdték  a  Beregszászban  meghúzódott  kurucok  kiadását,  Zrínyi  
Ilona  kétszer  is  határozottan  fellépett  a  bujdosók  védelmében.  
1681. június  15-én  egyértelműen  megírta  a követelőknek,  hogy  a  
„Beregszászban  recipiált  lakosoknak  kézhez  való  assignatioját  a  
righi dicsőséges királyoktul adott város privilégiuma ellen, mi kéz-
hez  adni  azokat  nem tartozunk".51  A vidékünk kiemelkedő króni-
kása  által  feltárt  17.  századi  levelek  közül  a hatodik  pedig  éppen  
a fejedelemasszony négy nap múlva  Munkácson esedékes  esküvő-
jéről  tudósítja  az  érintett  vármegyét.52  



A  kárpátaljai  magyar  történetírás  második  világháború  utáni  
fejezete  legjelesebb  képviselőjének  élete  utolsó  éveiben  már  csak  
arra jutott  ideje,  hogy  a helyi  megyék,  városok  és községek  heral-
dikus jelképeinek  feltárása  és  publikálása53  közben  Mikes  Kele-
men nyomába szegődve még egyszer megvizsgálja Salánk  szerepét  
a Rákóczi-szabadságharcban,  majd utoljára emlékezzen meg  az  
első sikeres tiszaújlaki  ütközetről és átkelésről,55  amelynek  követ-
keztében  a fejedelem hada  előtt  megnyíltak  az  Alföld  térségei.  A  
honismereti  munkáit  1991-ig  egybegyűjtő bibliográfia  a  153.  sor-
számnál — a „Salánktól  Rodostóig: Ötrészes tévéfilm forgatóköny-
vének  előzetes  vázlata"56  címmel  —  végérvényesen  megszakad.  
Közelebbi  és  távlati  tervei  is  voltak  még...  

1992.  február  12-én  bekövetkezett  váratlan  halála  ennélfogva  
egy még be nem fejezett, kettétört élet már soha meg nem valósuló  
lehetőségeinek elvesztését jelenti.  Csupán a kuruc korra vonatkozó 
munkásságán  végigtekintve  érzékelhetjük  tudományos  tevékeny-
ségének  sokrétűségét,  kimagasló  eredményeit.  A hátrahagyott  tu-
dományos  életmű híven  tanúsítja,  hogy  olyan  búvárja  volt  a  szá-
zadok örökségének,  aki sohasem elégedett meg a feltételezésekkel, 
igazának  bizonyítására  számos  kikezdhetetlen  adatot  sorakozta-
tott  fel.  A különböző nemzetek  évszázados  útjainak  és  találkozá-
sainak  örökségét  úgy tudta vizsgálni,  hogy közben méltányos  ma-
radt a magyarsággal  együtt élő többi nép nemzeti törekvései  iránt.  
Tudományos tevékenysége egészen új színt jelent Kárpátalja kuruc 
kori  históriájának  kutatásában  is.  Neki  köszönhető,  hogy  többek  
között  ilyen  irányú  vizsgálódásai  eredményeinek  közzétételével  
hozzájárult  az évtizedekig magára hagyott kárpátaljai magyar nép 
kulturális  és  nemzeti  öntudatának  megőrzéséhez.  
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II.  HODINKA  ANTAL  ÖRÖKSÉGE  
KÁRPÁTALJÁN 

A kárpátaljai  történetírás  nesztora  

A  napjainkban  zajló  gazdasági  és  politikai  átrendezés  okozta  
káoszban Kárpátalján felerősödött az a tendencia,  amely a szabad-
nak  és  függetlennek  kikiáltott  ukrán  államban  a  nemzeti  egy-
ségesítés  szellemében  —  „ősi  ukrán  föld'-nek  minősítve  szűkebb  
pátriánkat  — kívánja  rendezni  a Munkácsi  Görög Katolikus  Egy-
házmegye sorsát. Ezzel annak a püspökségnek  az évszázadok alatt  
kialakult  specifikus jogi helyzetét  akarják felszámolni,  amely még 
igazából  talpra  sem tudott  állni  az  1945-ös  rendszerváltással  be-
következett  likvidálása,  papjainak  elhurcolása,  templomainak  és  
egyéb  vagyonának  elkobzása  után,1  s  amelynek  története  elvá-
laszthatatlan  Hodinka Antál  életútjától  és  munkásságától.  

Hodinka  „a kárpátaljai historiográfia nesztora",2  aki elődétől  el-
térően nemcsak szakképzett történész volt, hanem  „a modern szla-
visztika magyarországi előfutára is",3 megkülönböztetett  figyelmet  
szentelt  a  munkácsi  egyházmegye  múltjának.  Ez  a  már  ungvári  
gimnazista  korában,  illetve  az  egyházmegye  papnövendékeként  
megnyilvánuló különös tisztelet és érdeklődés4  egészen élete végé-
ig elkísérte.  így tudományos munkásságának5 jelentős részét  a gö-
rög katolikusok,  s ezzel  együtt  a ruszinság,  illetve  Kárpátalja  tör-
ténetének  feltárása  képezi.  

Az egyház szerepének, jelentőségének vizsgálódásai központjába 
állítását nem csupán a családi hagyomány vagy a környezet hatása 
alatt  tette.  Nyilvánvaló  oka  ennek  az  lehetett,  hogy  a  rendkívül  
elmaradott  társadalmi  struktúra  következményeként  az  egyház  
hosszú  évszázadokon keresztül  a magyarországi  ruszinok  népi-et-
nikai és egyszersmind kulturális, valamint potenciális politikai ke-
rete,6  a nemzeti identitástudat bölcsője is volt. A történeti  Magyar-
országon  a  ruszinok  által  lakott  területek  nem  képeztek  sem  
politikai,  sem adminisztratív  egységet  — a vármegyehatárok  nem  
estek  egybe  etnikai-nyelvi  határokkal  — így  az egyház jelentette 
az egyetlen  olyan összetartó intézményt,  ahol  a ruszin  történelem  



és műveltség legjobban követhető és megfogható volt.  Hodinka „ki-
váló  tehetsége,  alapos  történetírói  készültsége,  nagy  nyelvismerete,  
főképpen pedig  azon kedvező helyzete,  melynél  fogva éveken  át  bú-
várkodhatott Lelesztől kezdve Rómáig mindazon levéltárakban,  ame-
lyekben  a munkácsi  püspökség  múltjára vonatkozó  adatok  létezését  
sejthette — a szó szoros  értelmében  praedestinálta  e feladat  sikeres  
megoldására"7  —  állapította  meg  róla  találóan  a  ruszin  történelem  
kutatásának  kezdeteit  először összefoglaló  Zsatkovics  Kálmán.  

E  témát  lankadatlan  kitartással  kutatva  1909-ben  jelentette  
meg  „A munkácsi görög-katholikus püspökség története" című ma-
gas  színvonalon  megírt,  az  MTA Ipolyi-díjával jutalmazott  mun-
káját, amelyhez mintegy három évtizedig különböző levéltárakban 
feltárt és lemásolt több kötetes  okmánytárat tervezett  kiadni.  Bár  
ebból  csak  az  első kötet jelent  meg nyomtatásban,  műve  még  ma  
is  nélkülözhetetlen  forrásgyűjtemény.  Az  egyházmegye  törté-
netéhez  kapcsolódóan  önálló  tanulmányban  vizsgálta  a görög  ka-
tolikus papságnak Bacsinszky András előtti műveltségi  állapotát,8  

a  Koriathovics-féle  legendát,9  bemutatta  Olsavszky  Manuel  püs-
pök levelezését,10  de foglalkozott  a munkácsi bazilita  kolostor  egy-
házi  kellékeivel,11  különböző  nyelvű  iratmásolatokat  gyűjtött  az  
ungvári,  illetve  a  munkácsi  püspöki,  az  esztergomi  primási  és  a  
bécsi  levéltárak  anyagából  a  magyarországi  görög  katolikusok  
nyomdájára vonatkozólag,12  jegyzetei  maradtak  fenn  a huszti  gö-
rög katolikus  parókiáról  is.  

Az egyházmegye múltját megvilágító dokumentumok feltárásán  
és publikálásán  kívül  a neves historikus  és nyelvész  a  ruszinokra  
vonatkozó  gazdasági,  társadalmi-politikai,  valamint  településtör-
téneti  források  összegyűjtésén  és  megjelentetésén  is  dolgozott.  E  
tekintetben  II.  Rákóczi  Ferenc  Bereg megyei  ruszin jobbágyainak 
a  szabadságharcban  betöltött  szerepéről,  az  ungvári  uradalom-
ról14  és  a  kárpátaljai  ruszinok  XV—XVII.  századi  gazdaságáról,  
illetve  e nép múltjáról15  írott  értekezéseit,  valamint  a helyi  építé-
szetre,16  a huszti  várra,  a munkácsi  domíniumra  és  a ruszin  nép-
dalokra vonatkozó jegyzeteit  emelhetjük ki. A fentiek mellett  ung-
vári  és  zsovkai  kiadványokban  rendszeresen  jelentek  meg  görög  
katolikus  és  ruszin  témájú  közleményei.  A  Kárpátaljai  Tudo-
mányos Társaság elnökeként  a kétnyelvű folyóiratokat is támogat-
ta  cikkeivel.  



Az  évek  óta  lankadatlan  szorgalommal,  nagy  költséggel  és  fá-
radsággal feltárt és összegyűjtött levéltári anyagnak Hodinka csak 
egy részét tudta közkinccsé tenni,  munkásságának  nagyobbik fele 
az MTA Könyvtárának Kézirattárában található.17 Az erős kritikai 
készségről  és  nagy  alaposságról  tanúskodó  Hodinka,  munkáival  
megvonva a ruszin történetírás mérlegét, szakít annak romantikus 
felfogásával,  s hiteles  képet  nyújt  a munkácsi  egyházmegye  törté-
netéről.  Forrásfeltáró-  és  kiadói  tevékenységével  azonban  nem  
csupán  az  egyháztörténet  és  a  ruszinság,  hanem  az  egész  térség  
tekintetében  is  korszakos  jelentőségű  eredményeket  ért  el,  ame-
lyek  fél  évszázad  múltával  sem váltak  túlhaladottá.  Életművével  
magának  az  ércnél  maradandóbb  emléket  állított.  
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Hodinka  Antal  levelezése  a  Munkácsi  
Görög Katolikus  Egyházmegyével  

Kárpátaljának  az  ateista  Szovjetunióhoz  való  csatolása  után  a  
sztálini  rémuralom  a görög katolikus egyház betiltásával  Hodinka  
Antalt is feledésre ítélte.  A papsággal valamilyen kapcsolatban  ál-
ló, vagy  annak  soraiból  kikerült  személyeket  az  új hatalom  a Va-
tikán  ágenseinek  és  a  burzsoá  eszmék  terjesztőinek  bélyegezte,  
ami  akkor  államellenes  cselekedetnek  minősült.  így  a  magyaror-
szági művelődéstörténet  kiemelkedő alakjának az egyháznál  meg-
található műveit  az Ungvári Állami Egyetem Tudományos  Könyv-
tárában  a  „különösen  veszélyes"  politikai  és  vallási  tárgyú  
irodalom tárolására létrehozott zárolt részlegen1 helyezték el.  Mint 
kutatásaink kiderítették,  Hodinkának a munkácsi  görög katolikus 
püspökség történetét feldolgozó elévülhetetlen munkáját  Lehoczky  
Tivadar  hasonló  tárgyú  művével  együtt  annyira  féltve  őrizték,  
hogy a speciális  osztályon belül még külön szekrénybe is  elzárták,  
s  a könyvtár tulajdonát jelző bélyegző mellett  szokatlan  körpecsét  
szövege  figyelmeztet  — „Korlátozott  használat  fondja".2  A  külön-
leges  elzártság  sikerrel járhatott,  hiszen  mikor  a közelmúltban  e  
téma  iránt kutatva  kezünkbe  került  az  1909-ben  kiadott  munka,  
még  a  nyomdai  ívek  felvágatlanok  voltak.  Az  1945  utáni  kárpát-
aljai történetírás3  is  szinte  nemlétezőnek  tekintette  a neves  törté-
nész és nyelvész  örökségét.  Az ungvári egyetem hungarológiai  tár-
gyú  kutatásait  a  kezdetektől  1990-ig  bemutató  bibliográfia  sem  
tud Hodinkáról.4  Sőt,  úgy néz  ki  a Hodinka-kép még ma  sem vál-
tozott.  Tudniillik  jóval  a  gorbacsovi  nyitás  után  az  egyetem  két  
tanára, dolgozatukban5  a térség benépesedéséről  és  kulturális  fej-
lődéséről  szólva  csupán  a XVIII.  században  Moszkvából  Ung  me-
gyébe szállított könyvek kapcsán hivatkozik Hodinka egyik  művé-
re.  Kárpátalja  történetének  „fehér  foltjait" vizsgálva  az  e  célból  
létrehozott bizottság elnöke,  I. Hrancsák tanszékvezető történész-
professzor pedig progresszív  közéleti  személyiségnek  tartja  ugyan 
Hodinkát,  mert  az  „harcolt  az  erőszakos  magyarosítás  ellen",  de  
siet  hozzátenni,  hogy  a XIX.  század végének  — a XX.  század  ele-
jének  magyar  és  osztrák  történészei,  valamint  helyi  elvrokonaik  



által  megírt  „munkák  gyakran  tartalmaznak  tényanyagot,  azon-
ban koncepcióik szláv-  és tudományellenesek,  megállapításaik  el-
lentmondanak  a  történeti  valóságnak."6  Míg  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  munkatársai  alig,  vagy  még  mindig  a  politika  szemü-
vegén  keresztül  látják  csupán  e  nagy  erudícióval  és  alapos  törté-
netírói  készültséggel  rendelkező tudós  hagyatékát,  addig  a  közel-
múltban  megjelent,  a  kárpátaljai  pedagógiai  gondolkodást  a  
kezdetektől  bemutató  monográfia7  Olsavszky,  Bacsinszky,  Lucs-
kay,  Basilovits  szerepét  és  általában  az  egyháztörténet,  illetve  az  
iskoláztatás kérdéseit  érintve  még egy lábjegyzet  erejéig sem vesz 
tudomást  Hodinkáról.  

A  fentiekből  láthatjuk,  hogy  Kárpátalján,  talán  jobban,  mint  
máshol  — szükséges  és  érdemes  újra felfedezni  Hodinka  életmű-
vét,  amely  alapján behatóbban  megismerhetjük  történelmünknek  
éppen ma különösen  aktuális  fejezeteit.  

Támogatva  Cselényi  István  Gábornak,  a Vasvári  Pál  Társaság  
ügyvezető elnökének,  a nyíregyházi  Görögkatolikus  Hittudományi  
Főiskola tanárának felhívását a Hodinka-kutatásra,8  mi e méltat-
lanul  elfelejtett tudós kárpátaljai hagyatékát,  kapcsolatait  próbál-
tuk  felmérni.  Az  egyetemi  könyvtár  után  a  Kárpátaljai  Területi  
Állami Levéltárban elhelyezett munkácsi püspökség fondjában ku-
tattunk.  A  hatalmas  iratanyagot9  nem  volt  módunkban  teljesen  
átfésülni, de így is számos ismeretlen, Hodinkára vonatkozó, illetve 
tőle  eredő  forrást  sikerült  feltárni.  Ide  kapcsolódóan  figyelemre  
méltó  a  munkácsi  püspök  1895.  december  10-én  Ungváron  kelt  
latin  nyelvű  levele,10  melyben  közbenjár  Hodinkának  az  egy-
házmegye  múltja  megírásához  szükséges,  de  a  római  Archivo  de  
Propaganda Fide-ben őrzött anyagában való kutatás  engedélyezé-
sében.  A  Császári  és  Királyi  Hitbizományi  Könyvtár  igazgatósá-
gának  11 évvel  később Bécsbe címzett  megkereséséből  pedig  arról  
értesülhetünk,  hogy  az  egyházmegye  szabályaival  ellenkezik  az  
eredeti  okmányok kiadása  „a legnagyobb szívességgel  engedjük  át  
azonban  Dr.  Hodinka  Úrnak  levéltárunkat  kutatás  céljából,  ha  
Ungvárra  jön,  ahol  tanulmányait  akadálytalanul  végezheti."  
Ugyancsak  a Beregszászban elhelyezett  iratok között  bukkantunk  
rá a neves történész  204 lap terjedelmű,  a munkácsi  görög katoli-
kus  püspökség történetéhez  mintegy három évtizedig  gyűjtött  ok-
mány  másolataira.  Az  iratanyag  1969—1970.  évi  levéltári  rende-



zésekor a kor felfogásához hűen a következő címet kapta: „Hodinka 
Antal  magyar  burzsoá  történész  kéziratai".12  Ennek  tüzetesebb  
vizsgálata  azt  mutatja,  hogy  az  itt  található  mintegy  107  oklevél  
a  római  archívum  anyagából  készített  másolatokból  áll,  amelyek  
azonosak  az  1911-ben  Ungváron  megjelent  okmánytárának  első  
kötetében  közöltekkel.  Eltéréseket  csak  a levelek  számozása,  va-
lamint  kronológiai  sorrendje  között  észleltünk.  A  több  helyen  
megfigyelhető,  különböző' színű belejavítás,  a rövidítések feloldása 
arra  enged  következtetni,  hogy  a  szöveget  Hodinka  már  a  
nyomtatáshoz  készítette  eló'. Az  általunk feltárt  anyag  érdekessé-
ge,  hogy  a  119.  oldalon  Halaktovics  Bertalan  alsó-vereckei  görög  
katolikus  esperes  1906.  november  2-án  kelt  levele  ékeló'dik  be.  
Ebben II. Rákóczi Ferenc és  a ruszinok kapcsolata felől érdeklődik 
Hodinkánál megosztva vele idősebb ismerőseinek  visszaemlékezé-
seit.  Bár az esperesre vonatkozó jelentős irattári  anyagot  néztünk  
át,14  Hodinka válaszát — annak ellenére,  hogy őt is foglalkoztatta 
Rákóczi  és  a  „gens  fidelissima"  fiainak  viszonya  — nem  sikerült  
megtalálni. 

A  Kárpátaljai  Területi  Állami  Levéltárban  rátaláltunk  viszont  
Hodinkának  az  okmánytár  összeállítására,  illetve  megjelentetési  
terveire  vonatkozó  gazdag  levelezésére,  amely  itt  a  következő  cí-
men szerepel:  „A munkácsi  püspökség történetének" Hodinka An-
tal  akadémiai  tanár  által  való  összeállítására  vonatkozó  anyag.  
1910—1916.15  Már  az  ügydarabbal  való  külső ismerkedéskor  két  
dolog tűnhet fel a kutató számára.  Az egyik, hogy elég későn,  csak  
1962. január 23-ra fejezték be a jelzett  anyag levéltári  rendezését,  
vagyis  tették  hozzáférhetővé  az  érdeklődők  számára.  A másik,  az  
a  megnevezés  pontatlansága,  hiszen  Hodinka  talán  legjobban  is-
mert, ma is alapvető fontosságú,  a munkácsi egyházmegye múltját  
tárgyaló monográfiája, mint ismeretes, nem 1910—1916 között ké-
szült. Ha azonban alaposabban vesszük szemügyre az említett irat-
tári  forrást,  akkor  meggyőződhetünk,  hogy  valóban  a jeles  törté-
nész hagyatékát tartjuk a kezünkben, csak éppen nem a püspökség 
történetének  megírásával  kapcsolatos  anyagot,  hanem  az  ahhoz  
készült, különböző levéltárakban felkutatott és lemásolt okmányok 
nyomtatásban való megjelentetése  ügyében folytatott  levelezést.  

A  66  lap  terjedelmű,  általunk  fellelt  kéziratos  hagyaték  11  
Hodinka  levelet  foglal  magába.  Ezek,  illetve  a  bennük  felvetett  



problémák megoldása érdekében megfogalmazódott  különböző' ha-
tározatok,  püspöki  körlevelek,  szentszéki  ülések jegyzőkönyvi  ki-
vonatai,  alapkezelőségi  előterjesztések  stb.  alapján  világosabban  
látjuk  majd  a  kiváló  tehetségű  történetíró  és  a  görög  katolikus  
egyházmegye között a 20. század második évtizedében fennálló ha-
gyományosan jó,  de  nem  mindig felhőtlen  kapcsolatot,  tájékozód-
hatunk az ungvári „Unió" könyvnyomda személyzetének és a szoly-
vai kerületi  papság műveltségi  állapotairól,  a Szentszék,  valamint  
a szerző anyagi helyzetéről is. Ugyancsak itt értesülünk a Hodinka 
által  mintegy három évtizedig gyűjtött,  s nyomtatásban való meg-
jelentetésre  előkészített  oklevelek kiadásának rendkívüli  nehézsé-
geiről,  amelyek végeredményben  a szerzőjüket megviselve  a teljes 
kiábrándulás  szélére  sodorták,  olyannyira,  hogy mindentől  szaba-
dulni  akar,  ami  görög  katolikus.16  Mindezeket  figyelembe  véve,  
úgy gondoljuk,  talán nem lesz  érdektelen,  ha  behatóbban is  meg-
ismerkedünk  a  szóban  forgó  forrásunk  tartalmával.  Ezzel  talán  
sikerül  hozzájárulni,  ha  szerényen  is,  e méltatlanul  elfelejtett  tu-
dós  termékeny  életpályája  újabb  mozzanatainak  feltárásához,  a  
kéziratos  hagyatékáról  eddig publikált jegyzék17  kibővítéséhez.  

A Kárpátaljai  Területi Állami Levéltárban  őrzött,  címében elhi-
bázott  szövegezésű  ügydarab  Hodinka  Antal  1910. június  23-án,  
Pozsonyban kelt terjedelmes levelével kezdődik.18  Ebben hálás kö-
szönetét  fejezi  ki  az  egyházmegye  élén  álló  Firczák  Gyulának,19  

amiért  a  munkácsi  püspökség  múltjára  vonatkozó  évtizedek  óta  
kutatott  és  lemásolt  okmányoknak  a  kiadása  ügyében  korábban  
hozzá intézett  kérelmét20  meghallgatva,  az hajlandónak  nyilatko-
zott  támogatni  a  mű  megjelentetését.  Ez  alkalomból  köteles-
ségének  tartja, hogy  a munka  publikálására  nézve  számos  fontos  
dologban  részletesebben  tájékoztassa  a  püspököt.  Az  okmánytár,  
mint  ebből  megtudhatjuk,  40  nyomtatott  ívet  tartalmazó  kötetre  
van tervezve,  amely felölelné  az  egyházmegyére  vonatkozó  összes  
okleveleket  egészen  1800-ig.  Azonban,  ha  mégsem  lehetne  elhe-
lyezni ennyi anyagot a megszabott keretben, akkor az egészet meg-
osztva  az  első  kötet  1740-ig  teijedne,  a  második  pedig  „az  alsó  
papság  anyagi  helyzetének  a javítására  vonatkozó  iratokat  és  a  
püspökség  kanonizációjának  az  okmányait  tartalmazná."21  Mivel  
januártól  az  akadémia  megbízásából  egy  nagyobb  munkába  fog,  
amely  1912-ben  kerül  kiadásra,  Hodinka azt is  tudatja  a püspök-



kel, hogy a forrástárat már augusztusban kénytelen sajtó alá  adni,  
s  az  így  elkészült  kötetet  december  második  felében  küldi  majd  
szét  minden esperességnek.  „...Tekintve  egyrészt  azt,  hogy  az  ok-
mánytár  hivatalos  megrendelésre,  tehát,  hogy  úgy  mondjam,  az  
egyházmegyének  készül — fűzi hozzá a fenti soraihoz Hodinka —, 
másfelől  pedig  ...  én  az  anyag összegyűjtésére  a fáradozáson felül  
anyagilag is annyit áldoztam, hogy az soha meg nem térül, de nem 
is kívánom, s így további áldozatot nem hozhatok, mindössze annyi  
példányt  nyomatok,  amennyi  a  megrendelő".22  E  célból  október  
elejére  szüksége  lesz  a megrendelő egyházak jegyzékére,  annál  is  
inkább, mert a szóban forgó kötet, mint írja, nem a lelkész,  hanem 
a  lelkészet,  illetve  az  egyház  tulajdona,  így  minden  kötet  cím-
lapjára rányomják  majd,  hogy  „A ...i  gör.  kath.  egyház  példánya."  
Hogy  azért  az  okmánytár  az  érdeklődő nagyközönséghez  is  eljut-
hasson — tudniillik  „a kiadásból  könyvpiacra  alig kerül valami,  s  
ha  kerül,  talán  40  példány,  magasabb  áron lesz  kapható"24  —  a  
privát  megrendelésektől  sem  zárkózik  el.  Eziránt  a  püspök  hiva-
talos rendelkezésével egyidőben felhívást kíván közzétenni a Görög 
Katholikus  Szemlében,  5  hogy  az  augusztus  végéig  jelentkezők  
„ugyanazon áron" hozzájussanak. Más okmánytárakat és egyéb tu-
dományos  munkákat  figyelembe véve26  a  40  nyomtatott  ívet  tar-
talmazó kötet  árát  12 koronában  szabta  meg,  az  a boltban  15 ko-
ronáért  lesz  kapható.  A nyomtatásban  megjelenő munka  árának  
parókiánként beszedett összegét a megrendelők jegyzékével  együtt  
október  elejére  kéri  hozzá  eljuttatni.  Ennek  ellenében  nemcsak  a  
kész  példányokat  akarja postázni,  hanem  a különböző levéltárak-
ban felkutatott és összegyűjtött oklevelek másolatait „köztük a pro-
paganda pecsétjével hitelesített  összes  darabokat  is", amelyeket  a  
püspöki  levéltárban  kíván  elhelyezni.27  Mivel  papnövendék  kora  
óta a munkácsi egyházmegye vezetője jóakaratot tanúsított  szemé-
lye  iránt,  ennek  „némi csekély viszonzásául" végezetül  Hodinka  a  
hozzájárulását  kéri,  hogy  „a kötetet  Kegyelmes  Uram  nevével  dí-
szíthessem  s  úgy tegyem  közkinccsé."  

A Szentszék  1910. július 16-án Ungváron tartott ülésén tárgyal-
ta  Hodinka  Antal  nagyszabású  forrásműve  kiadásának  kérdését.  
A klérus vezetősége,  felismerve  a 24 évi  gondos tudományos  kuta-
tás eredményeként  megszületett  kiváló munka  megjelentetésének  
szükségességét,  az ügyben a következő határozatot hozta: „Tekint-



ve  azt,  hogy  a  szóban  forgó  mű  kiadásának  lehetővé  tétele  által  
úgy  az  egyházmegyének,  mint  a hazai  tudománynak  tesz  szolgá-
latot az egyh. megyei kormány elrendeli,  hogy az minden lelkészet 
leltára részére megvétessék,  s e célból körlevélben felhivatik a lel-
készkedő  papság,  hogy  a  sajtó  által  folyó  évi  december  havában  
kibocsátandó  munka  1-so  kötetének  12  Koronában  megszabott  
árát a vezetésükre bízott egyházak pénztárainak  megfelelő arány-
ban  való  megterheltetésével  legkésőbb  folyó  évi  augusztus  31-ig  
bezárólag az egyh. megyei alapkezeloséghez küldjék be, megjelölve 
a megrendelő lelkészet nevét, hogy az a kötet címlapjára  reávezet-
tessék,  mivel  az illető mű a lelkészek,  illetve  az egyház  tulajdonát  
képezendi..."29  A megrendelések  nyilvántartásával  az  alapkezelo-
séget bízták  meg,  ugyanakkor felhatalmazták  arra is, hogy  a kés-
lekedő vagy  az előfizetést elmulasztó lelkészeket  az  egyházmegyei  
kormány nevében  időben megsürgesse.  Az  1910: 4880.  számú  ha-
tározat  értelmében  „A munkácsegyházmegyei  ntdő  Klérusnak"30  

megszólítással  a  püspök,  Firczák  Gyula  körlevélben  tette  kötele-
zővé  az okmánytár megvásárlását.  Bár a körlevélnek  csak a fogal-
mazványa van mellékelve,  de így is észrevehetjük, hogy az minden 
lényeges  ponton egyezik ugyan a szentszéki  ülés döntésével,  azon-
ban helyenként  — pl.  a kötet  árának beküldési  határideje (itt „ok-
tóber hó l - ig  bezárólag" szerepel)31 tekintetében módosításokat  is  
tartalmaz.  A fogalmazvány azt is tudni véli, hogy a tervezett mun-
ka  „második  kötete  a  szerző nagy  elfoglaltsága  miatt  csak  két  év  
múlva  fog kiadatni."32  Végezetül  a  püspök  felszólítja  a  papságot,  
hogy  azok  ismerőseik  és  a  történelmi  munkák  iránt  érdeklődők  
körében is javasolják  az okmánytár megvásárlását  s a privát  meg-
rendeléseket  szeptember  15-ig  kell  elküldeni  „Pozsonyba  a  szer-
zőhöz,  hogy  a kinyomandó  példányok  száma  felől kellő időben tá-
jékozódhassák."33  1910.  augusztus  l-jén  pedig  Ungváron  kelt  
levelében  Firczák  Gyula  „szives  tudomásvétel  és  miheztartás  cél-
jából tiszteletteljesen" tudatja Hodinkával, hogy a nyilvánosság elé 
kerülő mű megrendelésére vonatkozó szentszéki határozat van ér-
vényben.34 Ugyanitt ceruzával  a következőt jegyezték be: „4880 sz. 
jkvi szentszéki végzés lemásolandó", ami arra enged következtetni, 
hogy  a  püspök  rövid  terjedelmű,  papírra  vetett  soraival  együtt  
megküldték  az  egyházmegye  vezetőségének  az  okmánytár  kiadá-
sával kapcsolatos határozatát is. Hodinka Antal Pozsonyból, a Dob-



rovics  utcából  1910.  december  10-én  reagál  az  eseményekre.35  

Jaczkovics  Mihály  szentszéki  ülnöknek  küldött  baráti  hangvételű  
levelében szóvá teszi, hogy az egyházmegye hatályos rendelete nem 
említi  az  utalványozást.  О a munka  szétküldése  és  az  egyes  egy-
házaktól  beérkezett  átvételi  lapok  bemutatása  alapján  véli  meg-
oldhatónak  a  végelszámolást,  amelyről  az  alapkezelőség  a  kellő  
időben jelentést  tesz  az  egyházmegye  kormányának.  Az  ungvári  
Káptalan utcába címzett sorok írója a továbbiakban a könyvkiadás 
szeptember  20-ra  tervezett  sikeres  beindítása  érdekében  a  pénz-
tárhoz befolyt előfizetési díjakból 600 korona előleget kér a nyomda 
részére.  „Mivel  mindegy  a  kezelőségnek,  a  nyomdának  azonban  
nem — íija  Hodinka —, kérlek  utalványozzátok  nyugta  ellenében  
az összeget."36  Hozzáteszi  még,  hogy ő is  a kor bevett  szokásához  
tartja magát,  miszerint  a kézirat nyomdába  adásakor  a szerzői díj  
1/3-a  felvehető,  így  ugyanakkorra  szintén  600  koronát  kér.  Az  
alapkezelőségi  előterjesztés viszont Jaczkovics pénztáros  aláírásá-
val  erre  vonatkozólag  1910.  szeptember  14-én  azt  jelenti,  hogy  
eddig csupán  180 korona folyt be a Hodinka-féle munkára,  s egyes 
lelkészek még csak most kezdik beküldeni  az előfizetési  díjakat.37  

Egy másik hasonló  céllal  keletkezett  tájékoztatás  szerint  az  előfi-
zetésekből  október 5-re  gyűlt  be 624 korona,38  s  csak  ekkor  lehe-
tett  kiutalni  a kért  1200-ból  600  koronát.  Természetesen  ez  ked-
vezőtlenül hatott a nyomtatás ügyére, s a korábban nem tapasztalt 
gondok váratlan jelentkezésével  együtt  hihetetlenül  megrendítet-
ték főleg a munkácsi egyházmegye klérusának szolgálatot tevő Ho-
dinka Antalt.  Mélységes  elkeseredésében  fogalmazta meg  az  ügy-
darabban  található  legterjedelmesebb,  mostani  átírás  szerint  5  
gépelt oldalt kitevő levelét,  9  amelyben részletesen feltárja a kiáb-
rándultságát  előidéző  okokat.  Ebben  elöljáróban  fontosnak  tartja  
kihangsúlyozni,  hogy  a  40  ívesre  tervezett  forráskiadvány  12  ko-
ronában  megszabott  ára,  amelyet  Hadzsega  20  íves  és  6  korona  
értékű munkájához mérve alakított ki, méltányos.  „Olcsóbbra nem 
lehetett  tennem  —  írja  —,  mert  Henykó  Ur  éppen  sztrájk  lévén  
nála...  maga  számítván  ki  ...  a  költségeket  ívenként  60  koronára  
tette  csak  a nyomás költségeit.  Később ők ezt leszállították  48 ko-
ronára,  de  akkor augban (értsd: augusztusban  — S.  K.),  mikor én 
Ungváron40  voltam,  a szszék (értsd: Szentszék — S.K.) határozata 
már meg volt."41 Mivel  a jelentékeny többlet,  amely ezúton, vagyis 



segédlete  nélkül  keletkezett,  azt  elfogadta,  hiszen  „úgyis  anyagi  
költségem volt — teszi  hozzá —, hogy  az 50-ed  részét  sem  kapom  
vissza."42 Ilyen előzmények után megtudhatjuk, hogy Hodinka mű-
vének  publikálási  szándékával  újabbnál  újabb akadályokba  ütkö-
zött.  Először is  a befejező kutatásaihoz  néhány  okmány  pótlására  
volt szüksége  a budapesti  és  a bécsi levéltárakból,  sajtó alá  kellett  
készíteni  az  összegyűjtött  anyagot,  azonkívül  a  nyomda  a  munka  
megkezdéséig,  azaz  szeptember 20-ig előleget követelt tőle.  Mind-
ez anyagi kiadásokat helyezett  előtérbe.  Számítva  a szerzői  díj 1/3 
részének időben történő utalványozására,  ő szeptember  15-re kér-
te  az előfizetések összeszedését,  hogy  abból fedezni tudja  az  előle-
get.  Hodinka  nem  kívánt  további  anyagi  áldozatot  hozni,  s  nagy  
reményeket fűzött az egyházmegye jóindulatához. Az összeg időben 
történő  biztosítására  tudniillik  még  ungvári  tartózkodása  idején  
„egy este  a katedrális  előtt"43  szóban,  sőt  később írásban is  hatá-
rozott ígéretet  kapott,  de az mégis elmaradt. A nyomtatást  időköz-
ben megkezdték, így mindamellett, hogy kénytelen volt a saját ere-
jéből  finanszírozni  mind  a befejező kutatásait,  mind  az  okmányok  
sajtó alá rendezését,  még a 600 korona késésével  szinte helyrehoz-
hatatlan  helyzetbe  is  sodorták.  Emiatt  kifakadva  panaszkodik  a  
görög  katolikus  vezetésnek,  „hogy  az  előfizetéssel  engem  röviden  
szólva,  engedje  meg  a  kemény  kifejezést  — becsaptak.  Szept.  15  
helyett,  mikor az egésznek  együtt kellett volna lenni,  ma nov.  1-n  
is  csak  720  kor.  van...  Mivel  pedig  én  ebbe  a  dologba,  mellyel  én  
az  egyhm.  (értsd:  egyházmegye  —  S.K.) javát  véltem  szolgálni  a  
sz.szék  (értsd:  Szentszék  —  S.  K.)  pedig  nekem  vélt  szivességet  
tenni,  jórészt  önhibámon  kivül  jutottam,  hittem  az  uri  Írás-
nak...",  4  Hodinka  erélyesen  kéri  a főhatóságot,  hasson  oda,  hogy  
a  388  parókia  után  neki járó  előfizetési  összeget,  levonva  ebből  a  
nyomdát  megillető részt  — a 2556  koronát  — ne  a munka  megje-
lenése  után,  hanem  december  elejéig feltétlenül  megkapja.  Janu-
árban  ugyanis  más  munkába  kezd,  s  annak  az  előkészületeihez  
„kell  a fenti összeg, melyet én a drágán fizetett  római másolatokért 
még 1896-ban kiadtam busásan..."  '  Kérésétől most már nem akar 
elállni,  annál is inkább, mert a levél utóiratában nyíltan fogalmaz-
va kijelenti:  „...azért  kérem  decz.  elejére  (értsd:  a pénzt  — S.  K.),  
mert  teljesen  bizalmatlan  vagyok  s  annak  kimaradása  ismét  nö-
velné  a fárats.  (értsd: fáradságomat  — S.  K.)".46  



Csak  növelte  Hodinkának  a  kiadással  kapcsolatos  gondjait,  
hogy,  mint  közben  kiderült,  a  nyomdai  alkalmazottak  csupán  a  
magyar  szöveget  tudják jól  szedni,  míg  az  idegen  — latin,  olasz,  
német — nyelven írottakat nem értik.  Mivel azonban a munkának 
már  az  ő nevénél  fogva  is  a  kor  színvonalán  állónak  kell  lennie,  
így kénytelen,  mint íija ,jószántambul...  a legtöbb oklevelet  lekal-
ligrafálni,  ami valami 500—600 drbnál hihetetlen munka".47 Az is 
elszomorítja,  hogy kevés  a magánmegrendelések  száma.  Pedig ő a 
40 ívre48  megállapított  12 korona áron az 1/3-részból késznek mu-
tatkozott  50  íves  kötetet  kiadni,  ha  a  minden  egyes  lelkészeinek  
szánt 388 példányon felül levő 112 drb ugyanannyiért elkelt volna, 
„így azonban — mivel  csak 4 előfizető jelentkezett  s azok is Rajncs 
püspököt  kivéve  utánvéttel  szeretnék  a munkát  — a készletet  el-
adom 5 korval Ranschburg antikvárnak,  akivel beszéltem is s nála 
20 korval lesz kapható,  de csak ez a 112 drb. Hacsak  Méltóságodék  
módját  nem  ejtik,  hogy  ezt is  megváltsák  s  aztán  az egyes  érdek-
lődő papi embereknek eladogatva ismét bevételezik."49  Végül is  az  
keseríti  el  teljesen,  hogy  miközben  barátjai  a  különböző  levéltá-
rakból  a hiányzó  okmányok  felkutatásán  fáradoznak,  s  közben  a  
munka  nyomtatáshoz  való  előkészítési  terhei  is  reá  nehezednek,  
addig  az  egyházmegyétől  „720  koronát  küldenek  be,  a többit  erő-
szakolni kell oly nem törődés, melyről fogalmam nem volt. Ily népet 
kormányozni.  Adjon Isten  erőt  a Kegyelmes  Urnák  s  Méltóságod-
nak,  hogy győzzék."50  Közel háromévtizedes  munkája  eredménye-
inek  publikálása  iránt  a  papság  részéről  tapasztalt  közöny  miatt  
való  kétségbeesésében  kész  felszámolni  a  klérushoz  fűződő kap-
csolatát.  A végső  csalódottság  mondatja  ki  vele  a  következő  sza-
vakat:  „Teljesen  elment  a  kedvem  a  megyétől,  s  mindentől,  ami  
görög katolikus  szabadulni  akarok  tőlük.  E munkával  még tarto-
zom,  ezt  egészségem,  családi  békém  árán is  elvégzem,  aztán  nem  
tartozunk egymásnak. A folytatást végezze más. En a megyét többé 
zaklatni  nem fogom. Legvalószinübb  elhagyom  Önöket,  de ma ke-
serűbb vagyok,  semhogy  tudnám,  mit teszek.  Nem  a pénz  keserit  
el,  de  a  mérhetetlen  léhaság."51  Annyira  meg  van  törve,  hogy  a  
valószínűleg  Ungvárról  hozzá küldött,  számunkra ismeretlen tár-
gyú  okleveleket,  azok  áttanulmányozása  nélkül  bocsánatkérés  
mellett  küldi  vissza,  „mert  nem  tudok  egy  sort  irai".52  Egyébkor  
szerette volna tudni  Firczák Gyula véleményét is  a munkácsi  püs-



pökség  történetéről,  de  „ma  nem  érdekel  még  az  sem  olvasta-e  
vagy  sem a fürdőben"53 —jegyzi  meg szomorúan  a levél  utóiratá-
nak  végén.  

E keserű hangvételű  1910.  október 31-én  papírra vetett  sorok-
nak  lehetett  némi  foganatjuk.  Erre  utal  a  püspök  hét  nappal  ké-
sőbb kelt levelének hitelesített másolata, melyben az egyházmegye 
első  számú  embere  556  korona  azonnali  megküldését  rendeli  el  
Hodinka részére.  Ha ennyi  pénz mégsem  gyűlt volna össze  az  elő-
fizetésekből,  akkor  „az  alapkezelőség  a  kezelési  alapból  előlegez-
ze"54  — hangzik  az  utasítás.  November  10-én  pedig  a  Szolyván  
megtartott  papi gyűlés  foglalkozott újonnan  az üggyel.  Ennek  ha-
tározatai  a kötelező megrendelések beérkezésének elmaradása kö-
rül keletkezett  bonyodalmak  alighanem  valódi hátterét  világítják  
meg  előttünk.  A kerület  lelkészei  egyhangú  döntésükkel  ugyanis  
az  okmánytár helyett  inkább  Hodinkának  a munkácsi  püspökség  
történetéről  írt munkáját  fizettetnék  elő,  „mert mint tudjuk és  ol-
vastuk  ez tisztán  magyar  nyelven van,  amaz  pedig olasz,  francia,  
s  latin  nyelven  van  irva,  e  nyelveket  pedig  papjaink  közül  igen  
kevesen birják, vagy általában nem".55  Tisztelettel  kérik is  a püs-
pököt ilyen  irányú  intézkedések  foganatosítására.  A helyi  papság  
bizonyos tekintetben  szembehelyezkedését,  de  egyben  annak  mű-
veltségi  állapotát  felvillantó  állásfoglalást  aláíró  szolyvai  kerületi  
esperes,  Zsatkovics  Kálmán november 20-án  szinte  olvashatatlan  
— rendkívül  csúnya írása miatt  — levelében tájékoztatta  Firczák  
Gyulát,  hogy megküldi  neki  a regionális  papi  gyűlés jegyzőkönyvi 
határozatát.56  Öt nap múlva pedig  az  alapkezelőségi  előterjesztés  
nyomán  arról  értesülhetünk,  hogy  a Hodinka-féle  mű  megvásár-
lására elrendelt  12 koronát még mindig nem hozta be 316 helység, 
köztük Hajdúdorog, Máramarossziget,  Nyíregyháza,  Nevicke,  Sze-
rednye,  Visk,  Beregszász,  Máriapócs,  Szolyva,  Técső,  Napkor,  To-
kaj,  Nagylucska,  Nagymihály  stb.  Ilyen  körülmények  közepette  
sürgeti  Hodinka  újból  —  ezúttal  a  Szentszéknél  —  a  már  neki  
szeptember  15-re  megígért  pénz  megküldését,  amelyre  az  Unió  
nyomdával  korábbi,  illetve  a jövő évi  munkája  megindítására  kö-
tött  szerződések  betartása  miatt  van  roppant  nagy  szüksége.  Az  
1910.  december  l-jén,  Pozsonyban  kelt  levelében  egyúttal  elma-
rasztalja az egyházmegyei  kormányt,  mert  az „Ígéretének  egyálta-
lán  meg  nem  felelt".5  



Tudniillik  véghetetlen  kárára,  a  még  október  elején  kért  556  
koronát  a  püspök  személyes  utasítása  mellett  is  csak  november  
közepére kapta meg,  ezért kénytelen volt különböző  alapítványok-
tól előlegezni  a hiányzó összeget.  Mivel  azonban őt a  szerződésben 
foglaltak  kötik,  viszont  „a lelkész  urak hanyagságát  óriási  kárral  
fedezni  nem  tartozik,"  határozottan  kéri  az  előfizetésekből  még  
fennmaradó  2000  koronát  december  10-ig  feltétlenül juttassák  el  
hozzá,  „aztán  a be  nem küldött  lelkész  urakkal  szemben járjon  el  
(értsd: a Szentszék — S. K.) belátása szerint."58 Hodinka levelének 
záró soraiban mintegy a gyűjteményének megjelentetését, vagy ta-
lán megrendelését  megkérdójelezőknek  — bizonyára ismerhette  a  
szolyvai  kerület  papságának  véleményét  —  válaszolva  a  maga  
módján fogalmazza meg  az  okmánytár  aktualitását.  „Igaz, hogy a 
munkánk  nem kész,  s lassan halad — kezdi  fejtegetését  Hodinka  
—,  de ha  Bazilovics  művének59  oklevelei,  melyeket  Petrov  egytől  
egyig meggyanusitott60  s ezért kell  azok hitelét  újból visszaszerez-
ni,  100 évig használható volt,  ez a munka talán szintén  szolgálatot  
fog tenni  nemcsak  a  mai  nemzedéknek,  de jövendő  utódainknak  
is. Csodálatos tehát, hogy engem ahelyett hogy nyugodtan dolgozni 
hagynának,  oda kényszerítenek — keseredik el újra —, hogy egyre 
rimánkodjam  oly  pénzért,  melynek  saját  végzésük  szerint  szept.  
15-re  együtt  kellett  volna  lenni."61  Ilyen,  a  Munkácsi  Görög  Ka-
tolikus  Egyházmegye  és  Hodinka Antal  között  kialakult  pillanat-
nyilag nem éppen idillinek mondható helyzetben a püspök is kény-
telen  a  viszony  normalizálása  érdekében  erélyesebb  lépéseket  
tenni.  1910 utolsó napján  Firczák  Gyula most  már szigorúan  uta-
sítja a lelkészi hivatalt,  hogy az a korábbi felhívás értelmében leg-
később  1911. január  25-ig  küldje  be  az  előfizetési  díjat,  „mert  el-
lenkezőesetben  ezen összeg congruájából (értsd: államsegélyből — 
S.  K.)  fog  levonatni  s  azonfelül  hanyagságért  még  rendbírsággal  
is  fog  sújtani."62  

A vizsgált ügydarab nem szolgáltat adatot az  1910 decemberétől  
egészen a következő év áprilisáig eltelt időszakra. Az ide vonatkozó 
levelezés  hiányzik,  bár  az  közben  nem szünetelhetett.  Ezt  látszik  
alátámasztani  az  a  tény,  hogy  amikor  Hodinka  április  7-én  az  
Unió nyomda igazgatójának anyagi nehézségei miatt ismét írásban 
fordul  az  egyházmegyéhez,  akkor  már  csak  1500  „még  bennlevő"  
koronáról  értesülünk,  amelyet  viszont  a  főtisztelendő  Szentszék  



utoljára  „hozzá  intézett  leirásában"  csak  a  munka  megjelenése  
után  akar kiutalni.63  A Szentszék  nyilván  nem  látott  elég  garan-
ciát  az  okmánytár  megjelenésére,  vagy  így  akarta  elterelni  a  fi-
gyelmet  a  nagyfokú  passzivitásról,  s  a  kellemetlen  helyzet  kiala-
kulásáért megpróbálta a másik félre terelpi a gyanút. Valószínűleg 
ezért  tért  ki  Hodinka  Pozsonyból  küldött  levelében64  a  nyomda  
küszöbön álló  fizetéseire való tekintettel  1000 korona kérésén kívül 
arra  is,  hogy  35  ív  az  ígért  40-ból  már  készen  van,  „így  a  mű  
megjelenése  biztosítva  van,  s  e  hó  végére  vagy  legkésőbb  május  
első felére okvetlenül  készen lesz...  a fennmaradó 500 korona  elég  
kezesség  lévén  a még hátralevő munkálat  elvégzésére.  Ezzel  elég  
lesz  téve  a  főt.  sz.szék  kívánságának,  de  segítve  lesz  a  nyomdán  
is."65  Ugyanakkor  kéri  a  parókiák jegyzékének  a megküldését  is,  
— mellesleg  ezt  még  1910. július  16-án  elrendelte  a  körlevél  —,  
hogy  a példányokra  rányomhassák  a megrendelő lelkészet  nevét.  
Ez  utóbbi óhaját május 5-én  Hodinka megismétli,  hozzátéve  még,  
hogy  a  „nyomda  az  esperességek  szerint  elkészített  csomagokat  
átszállítja  a  Ftdő  Szszékhez."  6  Az  1000  korona  utalványozását  
már nem említi,  amelyet  bizonyára megkaphatott,  hiszen  az  alap-
kezelőség  Jaczkovics  Mihály  pénztáros  által  kétszer  is jelezte  —  
április  8-án,67  illetve  14-én,  hogy  a  gyűjteményre  az  előfizeté-
sekből  1318 korona áll rendelkezésre,  így a kért összeg kiutalható. 

A Szentszék  1911. május 11-én tartott ülésén foglalkozott a hit-
községek névsorának megküldésével,  s határozatában felszólította 
a  püspöki  irodát  ennek  elvégzésére.69  Azonban  nyilván  hiányos  
lehetett  a jegyzék,  mert  az  alapkezelőség  Duliskovics  Elek  pénz-
táros  által  két  nap  múlva  készített jelentésében  17  helységről  —  
köztük  Bercsényi-falva,  Hajdúböszörmény,  Máriapócs,  Szatmár-
németi, ungvári székesegyház — tud,70  ahonnan a lelkészetek még 
nem  küldték  be  az  okmánytár  előfizetési  díját.  A pénz  behajtása  
érdekében  Ungváron  május  25-én  az  1910.  december  31-én  ki-
adott  körlevélhez  hasonló  szövegű,  újabb  közlemény  született.  
Elért hatásáról hallgat  forrásunk,  s  a továbbiakban  a belső dönté-
sekről  is  alig  tájékoztat.  így  csak  Hodinka  válaszaiból  szerezhe-
tünk  némi  információt  az ügy későbbi  alakulásáról.  

Az  eddigiekhez  képest  új  momentum,  hogy  még  az  okmánytár  
megjelenése előtt  a szerzőjük május 27-én  már a II. kötet  kiadása  
felól  érdeklődik  az  egyházmegyénél,  amit  talán  a viszonyuk  har-



monizálásának  jeleként  foghatunk  fel.  A Jászsághoz  tartozó,  ko-
rábban „szép urasági  kastélyáról" híres Jászkarajenón72  írt  levele  
szerint  az  újabb  kötet  ,1777-ig  a  püspökség  kánoni  felállításáig  
terjedne.  „Én  nem  nyúzhatom  az  egyházakat  még  egyszer.  Ha  
azonban  3  évre  elosztva  évenként  3  ezer  koronát  kapnék,  —  az  
utolsót  a kötet megjelenése  után — talán  még megbirnám  a  mun-
kát.  Csakhogy ezt most kellene tudnom, mert jövő szept.ben  bpesti  
egyetemre kerülvén,  többé nem foglalkozhatnám vele..."73  — véle-
kedik  Hodinka.  Miközben  az  egyházi  hivatal  tanácsa  mérlegeli  a  
felajánlást,  Hodinka  1911. július  20-án  Ungváron  papírra  vetett  
soraiban tudatja velük,  „hogy a Munkácsi Püspökség  Okmánytára  
I.  kötetének  389  példánya  teljesen  készen  van."74  Még  a múlt  év  
decemberére ígért munka szétküldésének egyszerűsítése végett azt 
ajánlja,  hogy  az  esperesi  kerületenként  történjen,  mert  így  389  
csomag helyett  csak 48-at  kell  postázni.  Egyúttal  még  a nyomdá-
nakjáró 522 korona kiutaltatását is kérelmezi  az alapítvány pénz-
tárából,  de  figyelme  kiterjed  az  egyház  tulajdonának  megóvására  
is.  E  célból  Hodinka  azt javasolja  a  Szentszéknek,  hogy  egyrészt  
„rövid uton" utasítsák  az esperességeket  a csomagok  átvételére  és  
a  példányoknak  parókiák  szerint  való  tulajdonba  adás  köteles-
ségére,  másrészt  pedig  a  lelkész  urakat  körlevél  által  arra,  hogy  
„a  példányokba  az  illető  egyház  pecsétjét  több  helyen,  a  könyv-
tárakban bevett  szokáshoz  képest lehetőleg üres féloldalon  ellátni  
sziveskedjenek."75 

Nem  tudjuk,  az  egyházi  hivatal  tanácsa  mikor  adott  választ  a  
II. kötet publikálását illetően, ami a korábbi viszony tükrében nyil-
ván meglepetést  okozhatott,  annál  is inkább,  mert Hodinka  a már 
megjelent  forrásgyűjteményének  előszavában  „kiadására  módot  
nem találok"76  szavakkal  maga mond le erről. Ennek  ellenére „ke-
zeimhez  vévén  a  Főt.  Szentszék  átiratát,  melyben  a  munk.  püs-
pökség okmánytára  II—ik kötetének a kidolgozását is üdvösnek Ítél-
vén"7  kezdetű  újabb  Hodinka-levél  1911.  szeptember  19-én  az  
egyházmegye  támogató  nyilatkozatáról  tudósít.  Ezt  megköszönő  
sorai  után  nyíltan  bevallja,  hogy  mivel  több helyről  származó  in-
formációi  szerint  „a papság nagy recenzussal  fogadta már  az I-ső 
kötetet  is,"78  sokáig  bizonytalan  volt  a  folytatás  tekintetében.  A  
még  publikálatlan  anyagot  annyira  fontosnak tartja  a  nyilvános-
ság  elé  tárni,  hogy  félretéve  a klérus  visszhangját,  kész  az  újabb  



kiadásra.  Vállalkozásáról  aztán  Hodinka  bővebben tájékoztatta  a  
Szentszéket.  Elképzelése szerint a II. kötet folytatva az elsőt  1715-
től 1777-ig,  a püspökség felállításának befejezéséig terjedő korszak 
ide  vonatkozó  okleveleit  tartalmazná,  amelyek  közül  itt  a  leglé-
nyegesebbekre  —  a  papság  1715.  évi  Rómához,  öt  évvel  később  
pedig  Bizánchoz  intézett  folyamodványai,  a  munkácsi  egyházme-
gye  papságának  immunitását  megerősítő kiváltságlevél,  az  1723.  
évi országgyűlés tárgyalásainak  eredményei  az itteni  papság álla-
potának javításáról,  a munkácsi  és  a fogarasi  püspök  Máramaros  
joghatósága felett, továbbá  a püspökség és a baziliták között a Ko-
riathovics-féle  adományok  ügyében  folytatott  perek,  valamint  az  
egri  püspökkel  kitört viszály,  illetve  a parókiák  conscriptio  és  re-
gulatio iratai79  — fel is hívja az egyházmegyei  kormány  figyelmét.  
A tartalmi  ismertetésben  azt  is  kihangsúlyozza,  hogy  a  tervezett  
kötetben nagyított alakban szándékozik elhelyezni  „a Grenner- és 
Schimek-féle tervrajzokból...  a székesegyház,  püsp. lak,  káptalani  
paloták stb. reprodukcióira alkalmas darabjait."80 Az összegyűjtött 
anyag olyan terjedelmes,  hogy azt 960 oldalon akarja megjelentet-
ni,  s  ha  egy  kötetbe  nem  férne,  akkor  az  egészet  két  könyvben  
helyezné el  úgy, hogy „1913 év végéig mindkettő készen legyen."81  

Azok számára, akik esetleg haszonvágyat vélnének felfedezni a mű 
folytatásának  kiadásában,  megnyugtatásképpen  leszögezi  „...nem  
anyagi haszonból  és kalmárkodásból  dolgozom, hanem  papságunk  
javát  tartom  szem  előtt,  másrészt  történetírói  kötelességem  min-
dent  adni,  inkább  többet  nyújtok,  ha  az  anyag  megkívánja.  Ha  
azonban 3-4  ívnél  mégis  kevesebb volna  az ívek  száma  a  60-nál,  
mert  hajszálra  kiszámítani  azt  előre  lehetetlen,  annál  keves  aki  
vegye majd nyereséghajhászásnak  ezt az előre nem látható csekély 
különbözetet a ftdő Szentszék, mert viszont a kért összegénél többet 
akkor  sem  kérek,  ha  ugyanannyival  több lesz  a kötet."  Ami  ál-
talában  a  mű  megjelentetésének  finanszírozását  illeti  a  kikötött  
és  megígért  10.000 koronát  Hodinka négy szakaszban kívánja fel-
venni:  egy  ezerre  már  most van  szüksége,  a másikat  1912  márci-
us—áprilisában,  míg  a harmadik  ezret  ugyanazon  év  szeptembe-
rében,  a hátralevő hétezret  pedig  csak  a munka teljes  elkészítése  
és kinyomtatása után,  1913 végén.83  Mivel  a vaskos kötet kiadása 
olyan  megfeszített  figyelmet  és  fáradságot  igényel,  hogy  „esetleg  
életembe  kerülhet",  Pozsonyból  küldött  levelének  utolsó  soraiban  



megismerteti  az  egyházmegyei  kormányt  az  erre  az  esetre  érvé-
nyes egyfajta végrendeletével.  Ebben a következőt kéri: „ ...ha  1913  
márczban (ekkorra tervezte  a munkát  sajtó alá  adni — S.  K.)  már  
nem  volnék  életben,  a  fent  irt  3  ezer  korona  árába  szíveskedjék  
elfogadni  (értsd:  a  Szentszék  — S.  K.)  az  addigra  kész  kéziratot,  
melyet  a  fennmaradó  7  ezer  koronán  a  ftdő  Szentszék  bárkivel  
kinyomtathat,  anélkül,  hogy  esetleg  özveggyé  lett  nőmet  valami  
keresettel  támadhatná."84  

Hodinka  Antal  1911.  szeptember  19—i, fent  tárgyalt  előterjesz-
tésére  a Szentszék nagyon hamar reagált.  Már másnap,  Ungváron  
meghozott határozata szerint  az egyházmegye hitközségei  „elköte-
leztetnek és körlevélben  fölhivatnak,  hogy ezen munkát pénztáraik 
terhére  rendeljék  meg."85  A jegyzőkönyvi  kivonat  szerint  Hodin-
kának  minden  elképzelését  és  kikötését  igyekeztek  támogatni.  
Csupán  érdekességként jegyezzük  meg,  hogy  a Grenner-  és  Schi-
mek-féle tervrajzokból Ungvár építészeti műemlékeinek reproduk-
ciójára kért  1000 koronát  pl.  az egyházmegyei  tűzalapból  akarták  
biztosítani  neki kamatmentesen.  Majd szeptember 30-án  a  püs-
pöki helyettes  arról tájékoztatja Hodinkát, hogy megküldik  számá-
ra  a szentszéki  ülés  határozatának  másolatát.87  

1911.  szeptember  30-a  után  ismét  szem  elől  tévesztjük  az  ese-
mények  további  alakulásának  fonalát,  tudniillik  a jelzett  ügyda-
rabban  a következő év  április  12-ig  ide vonatkozó  adat nincs.  Idő-
közben nemigen haladhatott  előre  a kiadás  ügye.  Április  közepén  
Hodinka  ugyanis  a  még  mindig  nem  utalványozott  1000  korona  
megküldése  mellett  arra  kéri  ungvári  „druszáját,  édes  jó  barát-
ját",88 hogy ne siessenek a többi pénz gyűjtésével, mert a következő 
évre  előreláthatólag  nem  bír elkészülni  a mű sajtó  alá  rendezésé-
vel,  olyan  borzasztó  az  anyag.89  Egyben  sajnálkozik,  hogy  mivel  
távol van  Ungvártól,  nem tudja  megvédeni  barátját  „a schisma  és  
egyéb vádak ellenében".90  A munkácsi  püspök Hodinka április  12-
én kelt levelére átírva Pozsonyba értesíti  őt, hogy a szentszéki  vég-
zés értelmében  az okmánytárért  már kiutalták  az e hó  1-jére ese-
dékes  1000  koronát,  amelyet  az  alapkezelőség  címére  eljuttatott  
nyugta  ellenében  rögtön  megküldik.  1  Az  egyházmegye  vezetője  
augusztus  6—i, Pozsonyba címzett válaszának megfelelően még az-
nap utasította  az alapkezelőségi hivatalt is.92  Onnan  arról  értesü-
lünk,  hogy  a Szentszék  1912.  szeptember  14-én  Ungváron  tartott  



ülésének  értelmében  a kérdéses  okmánytár  10.000 korona  költsé-
gét  a  389  parókiának  3  évi  részletben  kell  teljesíteni,  de  a  végső  
határidő a korábban  elfogadottnál  már egy évvel  későbbre  tolódik  
ki. Eszerint  a kerületi  espereseket  körlevélben úgy utasítják, hogy 
azok  a papi gyűléseken  az  1912.  év végéig a következő évben 9—9 
koronát,  míg  1914-ben  8  koronát  szedjenek  be  a lelkészek  útján  
az  egyházközségektől,93  ami  alapján  a  II.  kötet  árát  26  koronára  
tehetjük. 

1912  szeptemberétől  egészen  1916  februárjáig  az  ügydarab  
anyaga szerint teljesen megszakad a levélváltás Hodinka és a mun-
kácsi  egyházmegye  felső vezetése  között.  E tekintetben  a  püspök  
február 16-án az alapkezelői hivatalhoz intézett átirata hozott vál-
tozást.  Ebben  ő felszólítja  a  címzettet,  hogy  az  „tegyen  hozzá  10  
napon belül jelentést"94  miképpen tett  eleget  az  1911.  szeptember  
20-i szentszéki ülés határozatának. A hivatal két nap múlva, saját 
igazolására,  másolatban  beterjesztette  az  egy  évvel  későbbi  —  
szeptember  12—i —  szentszéki  végzést.  Ezzel  kapcsolatban  még  
arról  is  beszámolnak  a püspöknek,  hogy  „most  már  munkácsegy-
házmegyében  csak  320  paróchia  van  s  igy  ...  ha  három  év  alatt  
akarjuk  behajtani  ...  az  összeget,  1916  és  1917  évben  11—11  ko-
ronát kell beszedni...  1918 évben pedig  10 koronát."95 A Hadzsega 
Bazil  alapkezelői  kanonok és Duliskovics  Elek pénztáros által  alá-
írt előterjesztésből is kitűnik, hogy a munka kiadása meglehetősen 
elhúzódik,  hiszen  már  1913  helyett  az  1918.  év jött  szóba.  Ilyen  
körülmények  között  megfelelő  tájékozódás  végett  1916.  március  
15-én  Ungvárról  felkéri  Hodinkát  „szíveskedjék  velem  közölni,  
hogy  a  munkácsi  püspökség  okmánytára  második  kötetét  hogyan  
és  mikor  gondolja  sajtó  alá  bocsátani?"96  Ugyancsak  ezért  intéz-
hetett  hozzá  hivatalos  megkeresést  ungvári  ismerőse  is,  akivel  
„Méltóságos  Uram"-ként tisztelve tegező viszonyban volt.  Bár e  
két  átirat  közül  Hodinkának  csak  az utóbbira küldött válaszát  is-
merjük,  ennek  tartalma  azonban,  úgy  gondoljuk,  mindkettőre  fe-
leletet  ad.  1916.  május  17-én  Pozsonyból  azt  írja Ungvárra,  hogy  
a szóban forgó forrásgyűjtemény újabb kötetén ő eddig is dolgozott, 
csak a  figyelmét  a püspökségnek a bazilita renddel  1714-től  1751-
ig húzódó nagy perének  a rend levéltárában őrzött anyaga  kötötte  
le.  Az  okmánytár  II.  kötetének  befejezését  nemcsak  illő  dolognak  
tartja,  hanem  — mivel  a kutatásokra  3.000  koronát  is  felvett — 



tartozó kötelességnek  is.  „Annyira  a szivemhez  nőtt — írja  Hodin-
ka  —,  hogy  talán  meghalni  sem  tudnék,  mig  el  nem  készül."98  

Azonban esak a kézirat nyomdakész  állapotba való hozását  vállal-
ja,  a  munka  kinyomtatásától,  úgy  dönt,  visszalép.  Elhatározását  
a  következőkkel  indokolja:  „Egyrészt  meg  is  öregedtem  (ok.  nov.  
hónapokban  a szememet  gyógykezeltetni  voltam kénytelen  sz.  hó-
napig  sötétre  függönyözött  szobában  kellett  ülnöm),  másrészt  az  
I.  köt.  kiadásakor  oly keserves  tapasztalatokat  tettem,  hogy  nem  
látom  a  lehetőséget,  hogy  én  most  egy  1—60  ives  munkának  a  
kinyomtatását  nehézség  nélkül  vállalni  merjem."99  Június  10-én  
ismét  meg  akarja kezdeni  a  munkát,  s  emiatt  engedélyt  kér  a  le-
véltár „szokott használatához".  Ezek a szavak zárják nemcsak  Ho-
dinka  levelét,  hanem  egyben  vizsgált  ügydarabunk  utolsó  lapját  
is. A mű kiadásával kapcsolatos későbbi fejleményekre irattári for-
rásunk  nem  szolgáltat  semmilyen  adatot.  A  kéziratban  maradt  
nagyszabású  munka nyomtatásban  való  megjelentetésének  elma-
radásáról  a fentieken kívül  a kutatások valószínűleg további  rész-
leteket  fognak még feltárni. Annyi  azonban bizonyos,  hogy  Hodin-
ka  közel  három  évtizedig  gyűjtött  forrásgyűjteményéből  csak  a  
Munkácsi  Görög  Katolikus  Püspökség  okmánytárának  I.  kötetét  
sikerült  közkinccsé  tenni,  amely  korának  színvonalán  állva  még  
napjainkban is nélkülözhetetlen  adattár.  

Áttanulmányozva  a  66  lap terjedelmű  irattári  anyagot,  megál-
lapíthatjuk, hogy a Munkácsi  Görög Katolikus  Egyházmegye felső 
vezetése  a  maga  módján  támogatta  a  mintegy  három  évtizedes,  
nagy  költséggel  és  sok  fáradsággal  járó  munka  megjelentetését,  
amelyben  a  püspöknek,  Firczák  Gyulának  is  kiemelkedő  érdeme  
volt.  Mindez a püspökség és Hodinkának már papnövendék kora 
óta  tapasztalható  hagyományosan  jó  viszonyára  utal.  A  levélvál-
tásokból  azonban  az is  kiderült,  hogy  ez  a  kapcsolat  — a  papság  
alsó körében tapasztalható nagyfokú közömbösség, illetve  hanyag-
ság,  vagy  talán  a  hiányos  ismeretek  és  a  kiadási  nehézségek  
összefonódása miatt — időnként  zátonyra futott.  Ilyen  pillanatnyi  
megtorpanásként  értékelhetjük  Hodinkának  azokat  a  szavait  is,  
amelyeket elkeseredettsége mondat vele, miszerint elment a kedve 
a  megyétől,  „s  mindentől,  ami  görög  katolikus  szabadulni  akar".  
Forrásaink  a későbbiekben a viszony normalizálódására  engednek  
következtetni. 



Végezetül  szeretném  felhívni  a figyelmet Hodinkának  azokra  a  
soraira,  amelyekkel  kötetének  kiadásakor  a  kortársakhoz  és  az  
utókorhoz  szól:  „...nemcsak  történettudományunknak  teszek  szol-
gálatot,  hanem,  s  ez  volt  elsősorban  a  czélom,  főleg  az  egyh.m.  
(értsd: egyházmegye — S.  K.) jelen és jövendő papságának...",  mert  
„e papságnak  mindenek  előtt  saját  egyh.m.  (értsd:  egyházmegyéjé-
nek  — S.  K.)  múltját  kell  ismernie"  1  (kiemelés  tőlünk  — S.  K.).  
Ezek  a  szavak  különösen  aktuálisak  ma  itt  Kárpátalján,  amikor  
egyrészt  a  majdnem  vallásháborúvá  fajult  görög  katolikus—pra-
voszláv ellentétek még mindig hallatnak magukról, másrészt pedig 
most  újabban  a munkácsi  egyházmegye vezetésének  egy része  po-
litikai  meggondolásoktól  vezérelve  a püspökség jelenlegi  státusá-
nak  erőszakos  megváltoztatására  törekszik,102  feszültséget  szítva  
ezzel  a görög katolikus hívek között.  Mindezek  az életbevágó,  sors-
döntő kérdések  a  századok  örökségének  elfogulatlan  értékelése,  a  
munkácsi  egyházmegye  történelmi  sajátosságainak  messzemenő  
figyelembevétele  és kellő ismerete, valamint tisztelete  nélkül  alig-
ha  megoldhatók.  Erre  int  bennünket,  ehhez  szolgáltat  kiapadha-
tatlan  és  pótolhatatlan  forrástárat  Hodinka  Antal  munkássága,  
életútja.  S „ha mentől többen veendik hasznát  s ennek  eredménye-
ként  a püsp.  történetét  mentől  alaposabban  fogják megismerni  —  
írja  Hodinka  —,  az  én  fáradozásom  is  meg  lesz jutalmazva  a  tu-
dattal,  hogy  ehhez  én is  hozzájárultam."10  
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Antal  (1864—1946)  munkássága.  Különnyomat  Hodinka  Antal:  
Ruszin—Magyar Igetár című művéből.  Nyíregyháza,  1991. XVII— 
XXIII. 

18.  Itt jegyezzük  meg,  hogy  a jelzett  anyag levéltári  rendezése-
kor  bár  törekedtek  a  kronológiai  elv  betartására,  ez  nem  mindig  



érvényesült.  A 42.  lapon található  Hodinka  által  írt levél  pl.  ezt  a  
szabályt követve  az első lapnak felel meg. Az ehhez hasonló fogya-
tékosságokat magunk próbáltuk korrigálni.  Ezért itt és  a követke-
zőkben ennek  az  elvnek  megfelelően mutatjuk  be e  leveleket.  

19. A Lipót-renddel kitüntetett  Firczák Gyulát  1891. május 25-
én  nevezték  ki,  s  29-ik  volt  a munkácsi  püspökök  sorában.  Erről  
ld.  Lehoczky  T.:  A  beregmegyei  görögszertartású  katholikus  lel-
készségek  története  a XIX.  század végéig.  Munkács,  1904.  61.  

20. Hodinka ide vonatkozó kérelme sajnos nincs az iratok között. 
21.  Hodinka-levelezés.  42.  1.  
22.  Uo.  43.  1.  
23.  Uo.  42—43.  1.  
24.  Uo.  43.  1.  
25.  Ez egyébként  augusztus 28-án meg is jelent  a hetilap  Helyi  

és  vidéki  hírek  c.  rovatában  nevének  közlése  nélkül.  
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28.  Uo.  
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30.  Uo.  36—37.  1.  
31.  Az  egyházmegyei  kormány  valószínűleg  összetéveszthette,  

vagy  elírás  történt,  a  hivatalos  és  magánrendelések  határidejét.  
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35.  Bár egyfajta reagálásnak  foghatjuk fel azt is,  hogy  Hodinka  

korábbi ígéretéhez híven a püspöki intézkedés után az Ung megye 
központjában megjelenő egyházi, tanügyi és társadalmi hetilapban 
közzétette munkáját a nagyközönség előtt ismertető felhívását. Ld. 
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került  egyértelműen  megállapítani.  A  szöveg  alapján,  s  a  benne  



előforduló „Kegyelmes Urnák és Méltóságodnak" kitétel  az egyházi 
vezetéshez  tartozó vagy  közel  álló személyre  utal. Valószínűleg  ez  
a  püspök  helyettese,  Papp  Antal  prelátus  lehetett.  Egy jóval  ké-
sőbbi,  a  Szentszékhez  intézett  megkeresésében  Hodinka  ugyanis  
így  fogalmaz:  „Én,  mint  Papp Antal  Ur  Ő méltóságához  írt  leve-
lemben  írtam..." — ld.  Hodinka-levelezés.  51.  1.; Ugyanerre  utal-
nak a megjelent okmánytár előszavának VII. oldalán közölt  szavai  
is. 
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ismerjük,  a részleteket  a  további  kutatásoknak  kell  tisztázni.  Fi-
gyelemre méltó azonban, hogy a munkácsi bazilita kolostor egyházi 
felszereléseinek  1729-től való leltárát ismertető cikkének  a Görög 
Katholikus Szemle szerkesztőjéhez írt bevezető soraiban elmondja: 
,Д nyáron végre teljesedett  20 év óta el nem ejtett vágyam: 2 hetet 
tölthettem  a püspöki  levéltár  iratai  között".  Bár  a Szemle  44.  szá-
ma  november  13-án jelent  meg,  az  idézett  sorok  egyértelműen  a  
szerző itteni,  augusztusban végzett  tevékenységének  újabb moza-
ikkockáit  tárják  elénk.  

41.  Hodinka-levelezés.  7.  1.  
42.  Uo.  
43.  Uo.  8.  1.  
44.  Uo.  8—9.  1.  
45.  Uo.  10.  1.  
46.  Uo.  11.  1.  
47.  Uo.  9.  1.  
48. Sajnálkozik amiatt is, hogy a 40 ívbe csak kb. 600  db oklevél 

fér  be,  az  egész  anyag  viszont  nem,  bár  ezt  előre  „kiszámítani  a  
nyomda  sem  tudta." Ld.  uo.  

49.  Uo.  10.  1.  
50.  Uo.  11.  1.  
51.  Uo.  10.  1.  
52.  Erról  még  annyit  közöl,  hogy  „talán  nyugtosabb  kedéllyel  

irok  majd valami  kath.  folyóiratba  róla" — ld.  uo.  A  cikk  témája  
és  közlési  helye  a további  levelezésből  nem  derül  ki.  

53.  Uo.  11.  1.  
54.  Uo.  12.  1.  
55.  Uo.  14.  1.  
56.  Uo.  15.  1.  



57.  Uo.  18.  1.  
58.  Uo.  
59. Egyértelműen megállapítható, hogy Hodinka itt a ruszin mű-

velődéstörténet jeles alakja, a bazilita rend tudós tartományfőnöke 
Joannes  Basilovits  (1742—1821)  Brevis  Notitia  Fundationis  The-
odori Koriathovits  olim ducis de Munkács  I—II. Cassoviae,  1799—  
1804  c.  latin  nyelvű  munkájára  utal,  amelyről  nincs  jó  véle-
ménnyel.  Egyetlen érdemének azt tartja, hogy részben a munkácsi 
egyházmegye  püspöki,  részben  pedig  a budai  kamarai  levéltárból  
a  püspökség  történetére  vonatkozó  45  oklevelet  közölt.  Hodinka  
más  helyen  részletesen  elemzi  ezt  a  munkát.  Ld.  erről:  Hodinka  
Antal:  A  munkácsi  görög-katholikus  püspökség  története.  Bp.,  
1909,  52—53,  94—175; Uő: Tanulmány Koriatovics  Tódor munká-
csi herceg  1360. évi oklevelének hitelességéről.  Bp.,  1909; Újabban 
Basilovits munkájának  és tevékenységének  értékelését  ld.  Udvari  
István:  Ruszinok...  49—50.  

60.  A ruszinok  történelmének  kiemelkedő kutatójáról,  Alekszej  
Petrovról  (1860—1932) van  szó.  Az  orosz tudós A Koriathovics fe-
jedelem  1360.  évi  hamis  okleveléről  írt  művében  —  megjelent  
Петров  А.:  Матер1алы  для  исторш  Угорской  Руси.  Санкт-
Петербург,  1906 — annak а 45 oklevélnek a hitelességét kérdőjelezi  
meg,  amelyre  már  az  59. jegyzetben utaltunk.  Hodinka ezzel  kap-
csolatban  kimutatja,  hogy  Petrov  aggodalma  túlságos,  tudniillik  
az  oklevelek  eredetijei  megvannak  „Bazilovics  tehát  legfeljebb hi-
básan  adta ki,  de nem hamisította  őket." Erről ld. Hodinka Antal:  
A munkácsi...  52—53.  

61.  Hodinka-levelezés.  Uo.  18—19.  1.  
62.  Uo.  20.  1.  
63.  Uo.  21.  1.  
64.  Itt  szintén  a  „Méltóságos  Uram"  megszólítás  szerepel,  s  

ugyanarról  a személyről  lehet  szó,  akire már cikkünk  elején  utal-
tunk  a  Hodinka  mélységes  elkeseredése  kapcsán  megfogalmazó-
dott levélről  szólva.  

65.  Hodinka-levelezés.  21—22.1.  
66.  Uo.  27.  1.  
67.  Uo.  23.  1.  
68.  Uo.  26.  1.  
69.  Uo.  29.  1.  



70.  Uo.  30.  1.  
71. Uo. 31.1.  Meglepetésünkre  a körlevél itt található  folyamod-

ványában  —  bizonyára  tollhiba  következtében  az  okmánytár  he-
lyett Hodinkának  a püspökség történetéről írt műve szerepel.  Per-
sze az sem kizárt,  erről nincs közelebbi adatunk, hogy itt  a szolyvai 
kerületi  papság vágyának  beteljesedésével  állunk  szemben.  Érde-
kes,  hogy végül  is  milyen  szöveggel jelent  meg  a  körlevél.  

72.  1901  előtt  Karajenő.  Vö.  Fényes  Elek:  Magyarország  geog-
raphiai  szótára,  mellyben  minden város,  falu és  puszta  betűrend-
ben  körülményesen  leiratik.  I.  k.  Pest,  1854.  155,  177;  Vö.  Kiss  
Lajos:  Földrajzi  nevek  etimológiai  szótára.  I.  k.  Bp.,  1988.  653.  

73.  Hodinka-levelezés.  32—33.  1.  
74.  Uo.  40.  1.  
75.  Uo.  
76.  Hodinka  Antal:  A munkácsi  gör.  szert,  püspökség  okmány-

tára.  I.  köt.  1458—1715.  Ungvár,  1911.  VI.  
77.  Hodinka-levelezés.  51.  1.  
78.  Uo.  
79.  Uo.  51.  1.  
80.  Uo.  52.  1.  
81.  Uo.  51.  1.  
82.  Uo.  
83.  Uo.  52.  1.  
84.  Uo.  52.  1.  
85.  Uo.  53.  1.  
86.  Uo.  54.  1.  
87.  Az  ülés jegyzőkönyvi  kivonatának  hitelesített  másolata  itt  

is  megtalálható.  Ld.  Uo.  57—58.  1.  
88.  Bár a címzett ismeretlen,  a megszólítás  Papp Antal  püspöki  

helyettesre  enged  következtetni.  
89.  Hodinka-levelezés.  24.  1.  
90.  Uo.  
91.  Uo.  47.  1.  
92.  Uo.  
93.  A  szentszéki  ülés  jegyzőkönyvi  kivonatát  ld.  uo.  48.  1.,  de  

ugyanez  az  alapkezelőség  előterjesztésével  megtalálható  még  uo.  
65—66.  1.  

94.  Uo.  59.  1.  



95.  Uo.  61.  1.  
96.  Uo.  62.  1.  
97.  Uo.  63—64.  1.  
98.  Uo.  63.  1.  
99.  Uo.  63—64.  1.  
100. A kiadott kötet előszavában  Hodinka többször  hangsúlyoz-

za  az  egyházmegyei  kormány  ez  irányú  szerepét,  különösen  ki-
emelve  itt  a  püspököt,  akinek  nevével  a  hálás  tisztelet  jeléül  —  
korábbi  ígéretéhez  tartva  magát  — a könyvét  díszítette.  

101. Hodinka Antal: A munkácsi  gör. szert,  püspökség  okmány-
tára.  I. köt.  1458—1715.  Ungvár,  1911.  V.  

102. A munkácsi  egyházmegyében kialakult helyzet miatt  1992.  
augusztus közepén Kárpátalján tartózkodott Antonio Franco apos-
toli  nuncius.  Az  üggyel  kapcsolatban  nyilatkozat  is  megjelent,  s  
emellett  számos újságcikk látott napvilágot.  Erről ld. Kárpáti  Igaz 
Szó,  1992.  augusztus  18;  Новини Закарпаття, 20 серпня  1992 p.;  Kap-
патська Украша, 6 серпня, 3 вересня  1992 р.; Карпатський край,  1992.  
№31—35. 

103. Hodinka Antal: A munkácsi  gör. szert,  püspökség  okmány-
tára.  I.  köt.  1458—1715.  Ungvár,  1911.  XXV.  



Függelék 

Hodinka  Antal  ismeretlen  levelei  a  
Kárpátaljai  Területi  Állami  Levéltárban1  

Nagyméltóságú  és  Főtisztelendő'  Püspök,  
Kegyelmes  Uram!2  

Papp  Antal  prelátus  ur  volt  oly  szives,  bizonyára  Kegyelmes  
Uram  utasitására  és  meghagyásából,  értesiteni,  hogy  a  munkácsi  
püspökség  okmánytárának  a kiadása  ügyében intézett  kérelmem-
ben előadottakat kegyesen meghallgatva Kegyelmes Uram hajlan-
dónak nyilatkozott  annak közrebocsátását olyképpen lehetővé ten-
ni,  hogy  azt  minden  lelkészet  részére  hivatalból  megrendelteti.  

Midőn Kegyelmes  Uram  ezen nagylelkű  s ugy  az  egyházmegyé-
nek, mint  a hazai  tudománynak hasznát  és javát  oly nagyban  elő-
mozditó elhatározásáért hálás köszönetet mondanék,  elmulasztha-
tatlan  kötelességemnek  tartom  a  mü kiadására  nézve  Kegyelmes  
Urammal  alázatosan  tudatni  a  következőket.  

Az  okmánytár  40  nyomtatott  ivet  tartalmazó  kötetre  van  ter-
vezve  részemről  s  felöleli  az  egyházmegyére  vonatkozó  összes  ok-
leveleket  1800-ig.  Ha 40 iven nem lehetne  adni  az összes  anyagot,  
akkor  nem  marad  hátra  egyéb,  mint  megosztani.  Ez  esetben  az  
1-ső  kötet  1740-ig  teijedne,  amikor  is  aug.  24-n  az  esztergomi  
herczegérsek utasitást  kapott,  hogy  a munkácsi  egyházmegye  sze-
génységgel  küzdő papságának  a felsegitésére  nézve javaslatot  te-
gyen. Ezzel  a kongrua nagy müvének  a bevezetését  alkotó leirattal 
kezdődnék  a 2-ik  kötet,  amely  az  alsó papság  anyagi  helyzetének  
a javitására  vonatkozó  iratokat  és  a  püspökség  kanonizációjának  
az okmányait  tartalmazná.  

A  40  ives  kötet,  bár  életemben  éppen  most  a  legkevésbé  kivá-
natos  reám nézve  az  olyan megfeszitett  figyelmet  igénylő  munka,  
aminőt  egy  ilyen  vaskos  kötet  kiadása  okvetlenül  megkiván,  már  
augusztusban  kénytelen  vagyok  sajtó  alá  adni,  hogy  decz.  15-re  
készen  legyek,  mert januárban  már  az Akadémia  részére  kell  egy  
nagyobb munkába  fognom,  mely  1912-ben  kiadásra  kerül.  



A kötetet  decz.  15.  és  31.  közt  küldöm  szét  innét  minden  espe-
rességnek  annyi példányt,  amennyi  ott a megrendelő.  Az illető es-
peres  urak  a melléklendő iven  az  átvételt  tanusitó  aláirás  ellené-
ben  átadják  az  egyes  lelkész  uraknak.  Az  ivek  hozzám  
visszaküldendők,  hogy igazolhassam kinek-kinek  a saját  aláírásá-
val,  hogy  az  okmánytárat  az illető lelkészet  részére  átvette.  

S amivel a megrendelés hivatalból történik, annak a feltüntetésére, 
hogy az illető kötet nem a lelkész, hanem a lelkészet, illetve az egyház 
tulajdona,  minden kötet  czimlapján reá lesz  nyomatva,  hogy  

„A ...  i  gör.  kath.  egyház  példánya."  E  czélból  tisztelettel  kérni  
fogom  okt.  elejéig  a  megrendelő  egyházak jegyzékét.  E jegyzékre 
a  nyomtatandó  példányok  száma  miatt  is  szükségem  leend.  Mert  
tekintve egyrészt azt, hogy ez okmánytár hivatalos  megrendelésre,  
tehát hogy ugy mondjam,  az egyházmegyének  készül,  másfelől pe-
dig  mert,  hogy  én  az  anyag  összegyűjtésére  a  fáradozáson  felül  
anyagilag is annyit áldoztam, hogy az soha meg nem térül,  de nem 
is kívánom, s igy további áldozatot nem hozhatok, mindössze  annyi  
példányt  nyomatok,  amennyi  a megrendelő.  A kiadásból  könyvpi-
aczra  alig  kerül  valami,  s  ha  kerül  talán  40  példány,  magasabb  
áron lesz  kapható.  A lelkészkedő,  következüleg hivatalos  megren-
delésre  kötelezendő lelkészeken  kivül  álló  egyházmegyei  papság-
nak is lehetővé óhajtván tenni az okmánytár megszerzését,  Kegyel-
mes  Uram  intézkedésével  egyidejűleg  „Gör.  Kath.  Szemlénk"ben  
felhivást teendek közzé eziránt, hogy az aug. hó végéig jelentkezők 
ugyanazon  áron  kaphassák.  

A mi  már most  az  árát illeti  a kötetnek,  a 40 nyomtatott  ivnek  
(szójegyzék  nélkül)  12  koronába  kell  megszabnom,  mig  a bolti  ár  
15 kor.  lesz.  Azt hiszem  ez  az  ár méltányos,  akár tekintsünk  bár-
mely  más  okmánytár  árára,  akár  pedig  egyéb  tudományos  mun-
kára.  Csak példának  hozom fel, hogy Dr. Hadzsega Bazil  barátom  
legutóbb megjelent  20 ives müvének  az  ára 6 korona.  Ha a mü 40 
ives kötetben nem volna lehetséges és szükségesnek látszanék  egy  
második  kötet,  annak kiadását  csak  1913 Ígérhetem,  s ha  csak  40  
iv volna,  árát  már  most  10 koronában  állapithatom  meg,  de  mel-
lékletek  nélkül.  Ami  a kötet  árának  az öszeszedését  illeti,  engedje  
meg Kegyelmes Uram, hogy arra kérjem, hogy azt az illető esperes 
urak  szedjék  be  kerületeik  lelkészeitől  s  az  összeszedett  összeget  
az  egyh.  alapok  kezelőségéhez  küldjék  be,  mely  azt  nekem  okt.  



elején a kezemhez  adatni kért megrendelők jegyzékével együtt  an-
nak  alapján elszámolva  átadandja.  Én ennek  ellenében  decz.  15—  
31 közt  nemcsak  a kész  példányokat  küldöm szét,  hanem  a  máso-
latokat,  köztük  a  propaganda  pecsétjével  hitelesitett  összes  
darabokat  is  átengedem  a püspöki  levéltárnak.  

Végül engedje meg Kegyelmes Uram azt az alázatos kérést,  hogy  
irányomban papnövendék korom óta tanusitott jóakaratának  némi  
csekély viszonzásául  a kötetet Kegyelmes Uram nevével  diszithes-
sem  s  ugy  tegyem  közkincsé.  

Ezen  ujabb pártfogásáért  hálás  köszönetet  mondva  maradtam  
Kegyelmes  Uramnak  alázatos  szolgája  

Hodinka  Antal  
Pozsony,  1910. jun.  23.  

*  *  *  

Pozsony,  Dobrovics-utcza  
5.1.8. 

10.  IX.  910.3  

Kedves  Miskám!  A nekem  megküldött  sz.széki  határozat  végén  
azt  mondja,  hogy  az  alapkezelőség  e  hó  15-n  terjesztette  be  a  12  
kr  előfizetést  beküldött  és  be  nem  küldött  egyházak  jegyzékét  a  
főhatósághoz további eljárás czéljából. Az utalványozásról  azonban  
szó nincs a leiratban. Valószínűleg, mivel én erre nézve nem tettem 
előterjesztést.  Én  azt vélném  legjobb volna  az  alapkezelőséget  az-
zal megbízni  olykép, hogy a mü szétküldése  s az egyes  egyházaktól  
beérkezett  átvételi  lapok bemutatása  alapján történhető végleszá-
molásról  annak  idején jelentést  tesz  a  sz.széknek  s  ezzel  az  ügy  
befejezést nyer. Én  a nyomdának  megküldtem  a szerződést  s  20-n 
kezdjük  a  nyomást.  A  nyomda  azonban  600  korona  előleget  kér.  
Mivel mindegy a kezelőségnek,  a nyomdának azonban nem, kérlek, 
utalványozzátok  nyugta ellenében  az összeget.  S feltéve, hogy e hó 
15-ig  a legtöbb egyház beküldötte  a pénzt,  a szokás pedig az, hogy 
a  kézirat  nyomdába  adásakor  a szerző 1/3-ot  felvehet,  én is fogok 
kérni  e hó 20-ra  600 koronát.  Ezen  1200 koronán felül levő összeg 
nálatok  marad.  Isten Veled!  Szegény Anti  Bácsi halálát  részvéttel  
olvastam!  Ölel,  csókol,  Annuskának  szives  (?) üdvözletet  küld  (?)  

Hodinka  Antal  



Pozsony,  1910.  okt.  31.  

Méltóságos  Uram!4  

Engedje  meg,  hogy  zaklatom,  de  szolgáljon  mentségemül  az  a  
körülmény,  hogy  az  ok,  mely  miat  ezt  tennem  kell,  nem  az  én  
hibámból  ered.  Tudja  az  ügyet,  mely  engem  Önökhöz  és  az  egész  
gör.  katholussághoz  még  köt.  Amikor  a  Kegyelmes  Ur  bizonyára  
Méltóságodnak  irántam való jóakaratú  tanácsára  is,  aminek  elis-
merésével  csak  hálámnak  akarok  kifejezést  adni,  tudatta,  hogy  
minden lelkészettel  előfizettet  az okmánytárra,  melyet én 40 Íves-
nek mondottam, számvetést kellett tennem. Minden effajta munka 
40—45 ives  szokott  lenni  s  az  ára,  még  a nagy munkabér  előtt  is,  
5—10 frs volt.  Én  12 koronára tettem  Hadzsega  azon bölcs,  mun-
kája  alapján,  melyet  az  Unió  küldött  részemre.  Ez  a  20  ives  mü,  
6 korona.  Olcsóbbra nem lehetett tennem,  mert Henykó Ur,  éppen 
sztrájk lévén nála,  mikor eziránt kérdést tettem hozzá,  maga  szá-
mítván ki előzetesen a költségeket, ivenként 60 koronára tette csak 
a nyomás költségeit.  Később  Ők ezt leszállították 48 korra, de akkor 
augban,  mikor én Ungváron voltam,  a szszék határozata  már meg 
volt.  így jelentékeny többlet  állott elő az én részemre.  Én ezt  nem 
kerestem,  de ha az én közreműködésem nélkül történt,  elfogadtam 
úgyis  annyi  költségem  volt,  hogy  az  50-ed  részét  sem  kapom  
vissza. 

Mivel  azonban néhány  okmány  pótlására volt  szükségem  a bu-
dapesti állami s a bécsi staatsarchivból,  én pedig a saját pénzemből 
többet rákölteni nem akartam, kértem Méltóságodat,  szedessék  az  
előfizetéseket  össze  már  szept.  15-re.  Ha  egyben  el van  rendelve  
az  egyházi  pénztáraknak,  ahol  úgyis van  mindig  50—100  korona,  
egészen egy, hogy deczemberben vagy szeptben küldik is be  12 kor. 
után  a kamat  alig számitható  mert  az ugy is heverő pénz.  De meg 
a nyomda  szept.  20-ra  kívánta  a munka megkezdését.  Én pedig a 
bevett  szokás  és  gyakorlat  szerint,  hogy  a munka  megkezdésekor  
a  dij  1/3-át  felveheti  az  ember,  szept.  15-re  kértem  az  összesze-
dést,  mert a nyomda előleget kért.  Én az engem szept. 20-án  meg-
illető  1/3-ból  meg is  Ígértem.  Méltóságod és Jaczkovics  Miska  azt  
egy este  a katedrális  előtt  szóval  meg is Ígérték,  sőt,  Miska,  kit  az  
iránt jó  előre  levélben  is  felkerestem,  Írásban  is  biztosított,  hogy  



okt. l -re  „megkapod a pénzed".  Mivel azonban a sz.szék  arra  kért,  
legyek  türelemmel  én  az  én  befejező kutatásaimhoz  s  a  munka  
sajtó alá készítéséhez  a saját pénzemet fordítottam,  amelyre  most  
múlhatatlanul  szükségem  van.  Azt  hittem  egy  hó  alatt  csak  ösz-
szeszedik.  Mérhetlen  bajomra  a sz.szék  először is  azt felelte,  hogy  
neki  nincs  alapja,  hogy  én  előleget  kérek,  s  végül  hogy  nov.  l -re  
csak  720  korona  került  össze.  

Mi  a  nyomást  megkezdtük,  tehát  én  az  egésznek  1/3-át  felve-
hettem,  az  pedig  több  mint  az  általam  kért  1200  kor.  Ebből  600  
kor lett volna  az enyém,  600  a nyomda előlege.  Mert  az kért  előle-
get  papírra,  s  a sz.szék  elvétette.  

így  állván  a  dolog,  kisült,  hogy  az  előfizetéssel  engem  röviden  
szólva — engedje meg  a kemény kifejezést — becsaptak.  Szept.  15  
helyett,  mikor az egésznek együtt kellett volna lenni, ma nov.  1-én 
is csak 720 kor. van. S hozzá kisült az is, hogy a nyomda személyzet 
csak  magyar  szöveget  szed  jól,  latin,  olasz,  német  szöveget  nem  
ért.  így  én kénytelen vagyok jószántambúl  hogy segítsek  rajtuk,  a  
legtöbb  oklevelet  lekalligrafálni,  ami  valami  500—600  drbnál  hi-
hetetlen  munka.  így  állok  én  ma ezzel  a munkával,  melynek  már  
nevemnél  fogva  a  kor  színvonalán  állónak  kell  lennie.  Én  dolgoz-
tam,  — ingyen,  még  az  engem  megillető résznél  kevesebbéris.  

Mivel pedig én ebbe a dologba, mellyel én az egyhm. javát véltem 
szolgálni  a sz.szék  pedig nekem vélt  szivességet  tenni, jórészt  ön-
hibámon kivül jutottam,  hittem  az uri Írásnak, kérem  Méltóságod  
segélyét,  melyet  eddig is  oly jóakaratulag  tanúsított  irántam.  

Nevezetesen:  az  előfizetési  összeg  388  parókia  után  
388 
у  12-szer  

776 
388 

összesen  4656  korona,  ebből  lejön  
2100  a  nyomdának  

marad  2556  részemre.  Mármost  arra  
kérem  Méltóságodat,  vigye  keresztül,  hogy  én  ez  összeget  nem  a  
munka  megjelenése  után,  hanem  már decz.  10-ig vagy elejéig ok-



vetleniil megkapjam. Még igy is alig fogom jóvátetetni a hibát, melybe 
csekély  600 korona idején való el  nem  küldése  miatt  kerültem.  

Én 40 ives kötetet  adok,  a nyomás  folyik.  Sajnos azonban,  ebbe  
a 40 ivbe az egész anyag bele nem fér. Ezt én jeleztem a sz.széknek, 
de kiszámítani  a nyomda sem tudta.  így lesz első kötet  körülbelül  
600  drb  oklevéllel.  Adtam  volna  az  én  reám  eső  pénzből  50  ives  
kötetet,  ha  a  388  drbon  felül  levő  112  drb  (t.  i.  500  példányban  
lesz  nyomva)  12 korval  elkelt  volna.  így  azonban  — mivel  csak  4  
előfizető jelentkezett  s  azok  is  Rajncs  püspököt  kivéve  utánvettel  
szeretnék  a  munkát  —  a  készletet  eladom  5  korval  Ranschburg  
antikvárnak,  akivel beszéltem is  s  nála 20 korval lesz kapható,  de  
csak  ez  a  112  drb.  Hacsak  Méltóságodék  módját  nem  ejtik,  hogy  
ezt  is  megváltsák  s  aztán  az  egyes  érdeklődő  papi  embereknek  
eladogatva ismét  bevételezik.  

Teljesen  elment  a  kedvem  a  megyétől,  s  mindentói,  ami  görög  
katolikus  szabadulni  akarok tőlük.  E munkával  még tartozom,  ezt  
egészségem  családi békém  árán is  elvégzem,  aztán nem tartozunk 
egymásnak.  A folytatást végezze  más.  Én a megyét  többé  zaklatni  
nem  fogom.  Legvalószínűbben  elhagyom  Önöket,  de ma  keserűbb  
vagyok,  semhogy tudnám,  mit teszek.  Nem  a pénz keserít  el,  de a 
mérhetetlen  léhaság.  

Az okleveleket s az (?) temport megkaptam. Lelkemből  szeretnék 
a  Kegyelmes  Ur  segélyére  lenni,  mint  voltam,  de  oly  hihetetlenül  
meg vagyok törve, hogy bocsánatot kell kérnem, ha nem tudok egy 
sort  irni  s  ugy  küldöm  vissza,  amint  kaptam.  Talán  nyugtosabb  
kedélylyel  irok  majd  valami  kath.  folyóiratba  róla.  Jan.ban  már  
munkát  kellene végeznem,  melynek  az előkészületeihez  való költ-
ségre  kell  a fenti  összeg,  melyet  én  a drágán  fizetett  római  máso-
latokért még 1896-ban kiadtam busásan,  de alig hiszem, hogy tud-
jak  dolgozni.  

Ne  vegye  zokon  e  keserű  hangú  levelet.  Látta  hogy  dolgoztam  
az  ottani  levéltárban.  S  azóta  a sajtókészités  még terhesebb  volt.  
A bpesti, bécsi levtárakból  a még egy pár hiányzó drb előkotorásán 
velem együtt  csaknem minden barátom fáradt,  s mig én igy töröm 
magam,  otthon  720  krnát  küldenek  be,  a  többit  erőszakolni  kell  
oly nem törődés, melyről fogalmam nem volt. Ily népet  kormányoz-
ni!  Adjon  Isten  erőt  a  Kegyelmes  Urnák  s  Méltóságodnak,  hogy  
győzzék. 



Ismételten  kérve  a kértekre  nézve  Méltóságod  erélyes  támoga-
tását,  mert  kérésemtől  most  már  el  nem  állhatok,  melyért  előze-
tesen  is  hálás  köszönetet  mondva  maradok  

Méltóságod  őszinte  tisztelője  
Dr.  Hodinka  Antal  

P.S.  A fenti  összegből  556  koronát  még  e hóban  s  mentől  előbb  
kérek, nem előlegül, hanem mint az engem megillető 1/3-ad részét.  
A  többit  azért  kérem  decz.  elejére,  mert  teljesen  bizalmatlan  va-
gyok  s  annak  kimaradása  ismét  növelné  a farats.  

Máskor  szerettem  volna  hallani  a  Kegyelmes  Ur véleményét  a  
munk.  püsp.  történetéről.  Ma nem  érdekel  még  az  sem,  olvasta-e  
vagy  sem  a  fürdőben.  

*  *  *  

Pozsony,  1910.  decz.  1.  

Főtisztelendő  Szentszék!5  

Mint  okt.  hó  elején  jeleztem,  hogy  decz.  hó  10-ig  szükségem  
leend a lelkészetektől  szept. hó 15-re beszedetni igért előfizetések-
ből  a nyomdaköltségek  levonása  után  reám  eső,  még  fennmaradó  
2000  (kettő  ezer)  koronára,  amennyiben  bizva  a  Ftdő  Szentszék  
leiratában,  hogy e pénzeket  szept.  15-re  összegyűjteti,  egyrészt  az  
Unió  nyomdával  szerződést  kötöttem,  ugy másrészt jövő évi  muh-
kámat is meginditatni kelletvén, már szerződést is kötöttem,  mely-
re  decz.  10-ig  múlhatatlanul  ki  kell  fizetnem  a fenti  összeget.  

Véghetetlen  káromra  s mélységes  fájdalomra az okt.  elején kért 
556 koronát  ő Exciája külön uttalására  nov. közepén kapván  meg,  
azt kellett  tapasztalnom,  hogy  a Ftdő Szentszék  Ígéretének  egyál-
talán  meg nem  felelt,  s  igy  az  alapítványok  előlegezték  a  hiányzó 
összeget. 

Mivel  pedig  én  ezt  még  okt.  elején  bejelentettem,  s  nekem  a  
szerződést be kell tartanom,  s a Ftdő Szentszék biztatására  történt  
a  dolog,  s én a lelkész  urak hanyagságát  óriási kárral fedezni nem 
tartozom,  kérem  a Ftdő Szentszéket,  hogy nekem  a fenti  összeget  



decz.  10-ig  minden  esetre  megküldeni  szíveskedjék,  s  aztán  a  be  
nem  küldött  lelkész  urakkal  szemben járjon  el  a belátása  szerint.  

Igaz, hogy a munkánk nem kész, s lassan halad, de ha Bazilovics  
müvének  oklevelei,  melyeket  Petrov  egytól-egyig  meggyanúsított  
s  ezért kell  azok hitelét  újból visszaszerezni,  100 évig használható 
volt,  ez  a  munka,  talán  szintén  szolgálatot  fog  tenni  nemcsak  a  
mai  nemzedéknek,  de jövendő  utódainknak  is.  Csodálatos  tehát,  
hogy  engem  ahelyett  hogy  nyugodtan  dolgozni  hagynának,  oda  
kényszerítenek  hogy egyre  rimánkodjam  oly pénzért,  melynek  sa-
ját végzésük  szerint  szept.  15-re  együtt  kellett  volna  lenni.  

Kérésemet megismételve  azzal  ajánlom a Ftdő Szentszék  figyel-
mébe, hogy biztatásukra történt lépésemet helyrehozhatatlan  kár-
ral  kellene  megfizetnem,  ha  meg  nem  hallgatnák,  s  maradok  a  
Ftdő  Szentszéknek  

alázatos  szolgája  
Dr.  Hodinka  Antal  

*  *  *  

Pozsony,  7/TV. 911 
с 

Méltóságos  Uram!  

Bocsássa  meg,  hogy  az Unió érdekében kéréssel  alkalmatlanko-
dom. A igazgató a nyomda küszöbén álló  fizetéseire  való tekintettel 
1000  azaz  ezer  korona utalványozását  kéri.  A főt.  Szentszék  utol-
jára  azt  a leiratot  intézte  hozzám,  hogy  a még benlevő  1500  s  né-
hány korona  csak  a munka megjelenése után fog kiutalványoztat-
ni,  tekintve  azonban,  hogy  35  iv  készen van  s  az  igért  40ből  csak  
5 van még hátra, igy a mü megjelenése biztosítva van s e hó végére 
vagy  legkésőbb  május  első  felére  okvetlenül  készen  lesz,  nagyon  
kérem  Méltóságodat,  legyen  kegyes  és  szives  a  kért  1000  korona  
utalványozását  az  Unió  részére  kieszközölni,  a  fennmaradó  500  
korona  elég  kezesség  levén  a még hátralevő  munkálat  pontos  el-
végzésére.  Ezzel  elég  lesz  téve  a  főt.  sz.szék  kívánságának,  de  se-
gítve lesz  a nyomdán  is.  



Egyben kérem,  méltóztassék  az  alapitv.  kezelőségtől  megkülde-
ni  a  parochiák  névsorát,  hogy  az  egyes  példányokra  reányomhas-
suk  a  nevét.  

Szives  elnézését  az  alkalmatlankodásért  maradtam  
hálás  tisztelője  

Hodinka 

*  *  *  

Pozsony,  V/5,  911  
7 

Főtisztelendő' Szentszék! 

A  munk.  püsp.  okmánytára  közvetlen  befejezése  eló'tt  állván,  
van  szerencsém  a  Ftdó' Szszéket  tiszteletteljesen  felkérni,  adassa  
át az egyh.m.alap kezeló'séggel  a nyomdának  az  eló'fizetó' egyházak 
névsorát,  hogy,  a  mint  Ígértem,  minden  példányra  rányomatható  
legyen,  hogy  az  illetó' egyház  tulajdona vagy  példánya.  

Mihelyt  készen  vagyunk,  a  nyomda  az  esperességek  szerint  el-
készített  csomagokat  átszállítja  a  Ftdó' Szszékhez,  hogy  minden  
azaz  az összes esperességek megkaphassák  parochiáik  példányait.  

További jelentésemet  akkorra tartom fenn, mikor  a müvei  Isten  
segedelméből  elkészültünk.  

Midőn  ezen  kérésemet  előterjeszteném,  egyben  kérem  a  Ftdő  
Szszéket,  hogy eddig tanúsított jóakaratát  a mü végleges  elkészül-
téig  ne  vonja  meg tőlem,  ki  maradok  a Ftdő Szszék  alázatos  szol-
gája 

Hodinka  Antal  

*  *  *  

Jászkarajenő,  27/V,  911  
Q 

Méltóságos  Uram!  

Midőn  az Okmánytár  maholnap megjelenik,  amennyiben  ottani  
barátaim nagy kérésére  a 388 parochiális példányon felül még  100  
(=összesen  500)  drbot  nyomattam  azzal  a  tiszteletteljes  kéréssel  



alkalmatlankodom,  nem  volna-e  reá  mód,  hogy  e  100  drbot  az  
egyh.m.kormány megváltván (a 12.kor, összesen  1200 kor), lassan, 
lehet hogy pár hó alatt  is visszatérülne  az összeg.  így én nem  len-
nék kénytelen  házalni,  s  ott volna  példány  a venni  akaróknak.  

Másrészt,  bár én az előszóban lemondottam  a  II—ik kötet  kiadá-
sáról,  szeretném  tudni  Ő exciája  kívánságát.  Én  nem  nyúzhatom  
az  egyházat  még  egyszer.  Ha  azonban  3  évre  elosztva  évenként  3  
ezer  koronát  kapnék,  —  az  utolsót  a  kötet  megjelenése  után  —  
talán  még  megbírnám  a munkát.  Csakhogy  ezt  most  kellene  tud-
nom, mert jövó szept.-ben  a bpesti  egyetemre kerülvén, többé nem 
foglalkozhatnám vele,  s igy ha mégis volna reá mód, addig kellene 
vele  elkészülnöm,  ami  már  igy is  kevés  idő.  A  II—ik kötet  1777-ig  
a  püspökség  kánoni  felállításáig  terjedne.  Ha  azonban  Ő  exciája  
véleménye  szerint  e kötet kiadása nem kívánatos  s nincs reá mód, 
akkor én  bizony nem  zaklatom  többé  sem  Őt,  sem  Méltóságodat.  

Szives  válaszát  ide  zárva  maradtam  Méltóságod  
alázatos  szolgája  

Hodinka  Antal  

*  *  *  

Főtisztelendő'  Szentszék!9  

Van  szerencsém  teljes  tisztelettel  jelenteni,  hogy  a  „Munkácsi  
Püspökség Okmánytára" I. kötetének 389 példánya teljesen készen 
van.  A  midőn  ezt  a  Főtiszt.  Szentszék  tudomására  adom  azzal  a  
hozzáadással,  miszerint  a  tavaly  nyert  szóbeli  megállapodáshoz  
képest,  a  szétküldés  egyszerűsítése  végett  esperesi  kerületenkint  
történjék  az  expeditio,  mert  igy  389  csomag  helyett  csak  48  kül-
dendő  szét,  az  esperesi  kerületekbe  tartozó  parochiák  példányai  
48 csomagba  csomagolva postára  adhatók; egyúttal kérem  méltóz-
tassék  ugyanannyi  pecséttel  ellátott  hivatalos  szállítólevelet  az  
Unió  könyvnyomdának  rendelkezésére  bocsátani,  mely  csomago-
kat  a postára  adja és igy  a Főtiszt.  Szentszék  minden nemű fárad-
ságtól  meg van  kiméivé.  Egyúttal  kérem,  legyen  kegyelmes  a  ke-
rületi esperességeket  rövid uton értesíteni,  hogy  a nevükre  érkező  
csomagot  átvenni  és  a  példányokat  a  kerületekbeli  egyházaknak  
alkalom  adtán  tulajdonukba  adni  kötelességüknek  ismerjék  és  a  



lelkész  urakat  körlevélileg  oda  utasítani,  hogy  a  példányokba  az  
illető  egyház  pecsétjét  több  helyen,  a  könyvtárakban  bevett  szo-
káshoz  képest  lehetőleg  üres  féloldalon  ellátni  szíveskedjenek.  
Ezért  is  mint  ez  tavaly  felmerült,  hogy  az  egyházak  tulajdonjoga  
még  ezúton  is  annál  inkább  megóvassék,  nemcsak  célszerűnek,  
hanem  szükségesnek  mutatkozott,  a  postai  szállítást  a  kerületi  
esperesek  utján  intézni.  Kérem  továbbá  a  Főtiszt.  Szentszéket,  
kegyeskedjék  a szétküldés  után  az  alapítvány  pénztárából  a  még  
hátralevő 522  koronát  haladéktalanul  kiutaltatni  nevezett  nyom-
dának.  Végül  fogadja  Főtisztelendő Szentszék  leghálásabb  köszö-
netemet  azért  a támogatásért,  melyet  e mü létrejötte ügyében  irá-
nyomban tanúsított,  s kérem ezt  a Kegyelmes  Úrhoz is  eljuttatni.  
Midőn  mindezek  után  kérném  a  főtisztelendő  Szentszék  további  
szives jóindulatát  maradtam,  

Ungvár,  1911. julius  hó  20-án  
alázatos  szolgája:  

Dr.  Hodinka  Antal  

*  *  *  

Főtisztelendő  Szentszék!10  

Kezeimhez  vévén  a  Főt.  Szentszék  átiratát,  melyben  a  munk.  
püspökség okmánytára  II—ik kötetének  a kidolgozását is  üdvösnek  
ítélvén,  az általam kért  10 ezer koronát megadni hajlandónak  nyi-
latkozott,  mindenek  előtt  hálás  köszönetet  mondok,  hogy  e  kötet  
megjelenését  is  lehetővé  teszi.  

En,  mint  Papp  Antal  ur  Ő méltóságához  irt  levelemben  irtam  
is,  akaratom  ellenére,  nagy  káromra  vállalkoztam  a  folytatásra,  
készlévén  bárkit  ajánló  levelekkel  látni  el  az illető  levéltárakhoz,  
aki a folytatásra hajlandó volna. Azóta itt is ott is értesülvén arról,  
hogy  a  papság  nagyreczenzussal  fogadta  már  az  I-ső  kötetet  is,  
soká haboztam, belemenjek-e  a dologba. Eddig gyűjtött  anyagomat  
is, melyet okvetlenül bele akartam szorítani egy kötetbe,  az I-sőbe, 
annyira szertehánytam,  hogy az egész augusztus hónapot  elkellett  
töltenem  a már  meglevő készlet  újból való  összeállításával.  

Megfeszített munkával sikerülvén a dolog, annak ismételt áttanul-
mányozása  után vállalkozásomat  a következőkben  adhatom  elő.  



Az  anyag e kötetben  folytatja  1715-tól  az I-ső kötetet  s  tartal-
mazza a püspökség okiratait  1777-ig,  az erectio befejezéséig. Hogy 
a  ftdó Szentszéket  némileg  tájékoztassam  a tartalom  felöl,  mind-
járt  az  1715  utáni  évek  hozzák  Róma  tanácskozását  a  papság  
1715-i  nagy folyamodványa  ügyében,  melylyel  az I-ső kötetet  be-
zártam.  E tanácskozások  eredménye  Róma  1718-i  leirata.  1720-
ból  fontosak  Bizánczi  folyamodványai  és  az  azokra  nyert  királyi  
leiratok. Nagyjelentőségű ahhgprimás egy irata, melyben a papság 
folyamodására ünnepélyesen átírta és megerősitette Lippay kivált-
ságlevelét  a munk.  egyhm.  papság immunitásáról.  Teljesen  isme-
retlenek  papságunk  állapotának  a  javitására  az  1723.  ország-
gyűlésen  folyt  tárgyalások,  melyek  eredménye  benn  is  van  a  
Corpus Jurisban.  Fontos a munk. és  a fogarasi püspökök közt Má-
ramaros joghatósága  felett  folyt  per  iratai,  továbbá  a  püspökség  
és  a  baziliták  közti  per  a  Koriatovics-féle  adományok  ügyében.  
1746-ban  indulnak  meg  az  egri  püspökökkel  kitört viszály  iratai,  
melyek  a  kanonizációra  vezettek.  Előbb,  1738-ban  indul  meg  a  
(?) vonatkozó  rengeteg  anyag:  a  parochiáknak  consriptio  és  a  re-
gulatio  iratai.  

Mindezek  kiadása,  hogy  a  papságunk  megismerhesse  oly  fon-
tosnak  tetszik  előttem,  hogy  félretéve  a  papság  resenonsát,  kész  
vagyok  a kiadásra,  pedig jó lélekkel  állithatom,  hogy a megszava-
zott  10 ezer korona  (?) is  inkább  káromra van,  mint  hasznomra.  

A kötet  tartalma  közelebbről  az: rövid  előszó,  tartalomjegyzék,  
az  oklevelek  1715—1777-ig,  pótlások,  index,  összesen  I-bő  ivnyi  
terjedelemben  (I iv=16 old. összesen I—60 iv (60 x  16) = 960 oldal.) 

Az  anyag  oly terjedelmes lévén,  hogy e vaskos kötetbe  sem fog-
lalható bele, ezért fentartom magamnak, hogy legjobb tudásom sze-
rint  a kevésbé  fontos iratokat  mellőzhessem.  S mivel  már  az  I-ső  
kötetnél  is  az  igért  1—40  iv helyett  47  ivet  adtam,  s  nem  anyagi  
haszonból  és  kalmárkodásból  dolgozom,  hanem  papságunk  javát  
tartom szem előtt, másrészt történetírói kötelességem mindent ad-
ni,  inkább  többet  nyújtok,  ha  az  anyag  megkivánja.  Ha  azonban  
3—4  ivnél  mégis  kevesebb  volna  az  ivek  száma  a  60-nál,  mert  
hajszálra  kiszámítani  azt  előre  lehetetlen,  annál  kevés  aki  vegye  
majd  tőlem  nyereséghajszászásnak  ezt  az  előre  nem  látható  cse-
kély  különbözetet  a ftdő Szentszék,  mert viszont  a kért  összegnél  
többet  akkor  sem  kérek,  ha  ugyanannyival  több lesz  a  kötet.  



A munka 2/3-ai  része együtt van,  s én  1913 évi  márcz.  havában  
sajtó alá adom, kikötvén, hogy a nyomdát szabadon választhassam. 
Ha  960  old.  egy kötetbe  nem  férne,  szabad  legyen  két  félre  oszta-
nom  (II—ik  köt.  I-ső  és  II—ik  fele),  olykép,  hogy  1913  év  végéig  
mindkettő' készen  legyen.  

A fentirt tartalmon kivül köteles vagyok  az orectionalis  bulla  és  
kir.  adománylevél  hasonmását  adni,  a kötet nagyságánál  egyezer-
nél nagyobb alakban,  ugy szintén  a Grenner és Schimek-féle  terv-
rajzokból  a  tervezett  székesegyház,  püsp.lak,  káptalani  paloták,  
stb. reproduczióra alkalmas darabjait. Itt is teljességre törekedvén, 
belátásom szerint legyen szabad  a mellékleteket  megválasztani  és  
adni,  kérvén,  hogy  amennyiben  esetleg  szükséges  volna,  О  nagy-
méltósága  legyen  kegyes  a reprodukálási  engedélyt  kieszközölni.  

Ezzel  azonban kérem  a ftdó' Szentszéket,  legyen szives  a  nekem 
kikötött és megígért  10 ezer koronából egy ezret azonnal, egy ezret  
1912. márcz.—ápr. és egy ezret  1912 szept. havában  kiutalványoz-
ni,  7 (hét)  ezer  1913-ra  maradván.  

Megengedem,  hogy  az igért  összeg  roppant nagynak  tetszik,  de  
tekintve,  hogy  az  Unió  nyomda  az  I-só' kötet  nyomási  árát  máris  
15%-al emelte,  eló're látható, hogy 1913-ra  az emelkedés  75% lesz, 
ami  60  ivnél  összesen  6000  korona.  Ezret  számítva  a  reprodukci-
ókra,  1913-ra,  mikorra  a  mü  sajtó  alá  kerül,  érintetlenül  marad  
7000  korona.  

S  mivel  a  mü  oly  fáradságos,  hogy  esetleg  életembe  kerülhet,  
teljes tisztelettel kérem a ftdó' Szentszéket, hogy ha  1913 márczban 
már nem volnék életben, a fent irt 3 ezer korona árába szíveskedjék 
elfogadni  az  addigra  kész  kéziratot,  melyet  a  fenmaradó  7  ezer  
koronán a ftdó' Szentszék bárkivel kinyomathat, anélkül, hogy eset-
leg  özvegygyé  lett  nőmet valami  keresettel  támadhatná.  

A  7 ezer  korona  összehozása  e  szerint  1913-ra  marad,  olyként,  
hogy 1913 végén a mü megjelenésekor azonnal egy összegben kész-
pénzben  kifizetendő'.  

Ezen tiszteletteljes  előterjesztésem elfogadását kérve maradtam  a  
Ftdő  Szentszéknek  
Pozsonyban,  1911.  évi  szept.  hó  19-n  

alázatos  szolgája  
Dr.  Hodinka  Antal  



Pozsony,  912.  ápr.  12.  

Kedves  Druszám,  '  i l  Edes jó  barátom!  

Ne  haragudjál,  hogy  alkalmatlankodom;  pedig nagyon is jól  tu-
dom,  hogy  figyelmedet,  gondoskodásodat  sokkal  fontosabb  ügyek  
kötik  le.  Éppen ezért  százszoros  mentséget  is  tudok reá, hogy  lát-
hatólag  elfelejtkeztél  rólam.  

Ugye  nem  ütközik  nagy  nehézségbe  az  én  ezer  koronám  elkül-
dése  s  szives leszel  annak  utalványozását  elrendelni,  amiért  előre  
is  igen  igen hálás  köszönetet  mondok.  

Az iratok lajstromozásával jó előre haladtam  már,  de bizony új-
ból kell  kezdenem  s  100—100-nként  fogom viaszos vászonba  cso-
magolva visszaküldeni,  az utolsó csomaghoz mellékelvén  az egész-
nek  a  leltári  jegyzékét.  

Egyben  arra  is  kérlek,  ne  siessetek  a  pénz  gyűjtésével,  mert  a  
jövő,  1913  évre  előreláthatólag  nem  birok elkészülni  sajtó  alá,  oly  
borzasztó  az  anyag.  

Istenem,  miért  is nem vagyok hozzátok  közelebb.  Most  megtud-
nálak védeni  a schisma és  egyéb vádak  ellenében.  Az majd  idővel,  
ha  Isten  segit,  talán  segítségetekre  lehetek.  

Ne  haragudjál,  kérlek,  az  alkalmatlankodásért,  hanem  légy  to-
vábbra  is,  mint  eddig  voltál,  hathatós  segitő  barátsággal,  ki  azt  
mindenkor visszánozni óhajtom. Isten Veled! Sokszoros üdvözlettel  

tisztelő brtod és  druszád  
Hodinka  Antal  

*  *  *  

Pozsony,  916.  máj.  17.  
12 

Méltóságos  uram!  

Legutóbb  hozzám  intézett  hivatalos  megkeresésedre  tudatom,  
hogy  az  okmánytár  II.  kötetét  elkészítem,  illetőleg  befejezem.  
Annyira  a  szivemhez  nőtt,  hogy talán  meghalni  sem  tudnék,  mig  
el nem készül.  Megaztán ha  akadna is vállalkozó  a felkutatására,  



alig  hiszem,  hogy  el  is  tudná  végezni.  S  végül  a  kutatásra  kért  
összeget  (3.000  kor)  ugy  tudom  fel  is  vettem.  Nemcsak  illő  dolog  
tehát,  hanem  tartozó  kötelességem  is  a  kéziratot  sajtókészen  át-
adni.  Hanem  a kinyomatásától  visszalépek.  Egyrészt  meg  is  öre-
gedtem  (ok.  nov.  hónapokban  a szememet  gyógykezeltetni  voltam  
kénytelen  s  hónapokig  sötétre  függönyözött  szobában  kellett  ül-
nöm),  másrészt  az  I. köt.  kiadásakor  oly keserves  tapasztalatokat  
tettem, hogy nem látom a lehetőségét,  hogy én most egy  1—60 ives 
munkának  a nyomtatását  nehézség  nélkül  vállalni  merjem.  

Eddig is dolgoztam én a köteten,  de mert  a püspökségnek  a baz. 
renddel  1714—1751-ig  húzódó roppant  pöre volt  mindenekelőtt  a  
rend levéltárában  levő anyaggal  kellett  tisztába jönnöm. 

Jun.  10-én  ismét  megkezdtem  a  munkát  és  előre  is  kérem  to-
vábbi  engedélyedet  a levtár  szokott  használatához.  

A  nálam  levő  s  rég  leltárba  vett  jur.  sorozatot  magammal  vi-
szem. 

Addig is kivánom, hogy  a jó Isten továbbra is tartson meg  egyh.  
megyéteknek  s  maradok  

tisztelő  hived  
Hodinka  Antal  

Jegyzetek 

1. Itt jegyezzük meg, hogy  a jelzett  anyag levéltári  rendezésekor  
törekedtek  ugyan  a  kronológiai  elv  betartására,  ez  azonban  nem  
mindig  sikerült.  A  42.  lapon  található  Hodinka  által  írt  levél  pl.  
ezt  a szabályt  követve  az első lapnak felel  meg.  Az  ehhez  hasonló  
fogyatékosságokat  magunk  próbáltuk  korrigálni.  Ezért  a  követke-
zőkben ennek  az elvnek  a betartásával  adjuk közre itt  a leveleket. 
Az ügydarab eredeti megnevezése  orosz nyelvű, jelzete: F.  151. Op. 
3.  Jegy.  hr.  1583.  A továbbiakban  ld.  Hodinka-levelezés.  

2. Hodinka-levelezés.  42—43.  
3.  Hodinka-levelezés.  49.  
4.  Hodinka-levelezés.  7—11.  
5.  Hodinka-levelezés.  18—19.  
6.  Hodinka-levelezés.  21—22.  



7. Hodinka-levelezés.  27.  
8.  Hodinka-levelezés.  32—33.  
9.  Hodinka-levelezés.  40.  

10.  Hodinka-levelezés.  51—52.  
11. Hodinka-levelezés.  24—25.  
12. Hodinka-levelezés.  63—64.  



III.  MAGYARSÁGKÉPÜNK  TÖREDÉKEI  

Kézművesipar-történeti  kutatások  
Kárpátalján 

Kárpátalja múltjának  tudományos  megismerése  során  viszony-
lag nagyszámú kiadvány látott napvilágot.  Tekintélyesebb  részük  
1914 előtt, illetve  az első és második világégés között született,  bár 
ebben  az  időszakban  a szerteágazó  kutatómunka  szükségszerűen  
beszűkült.  Ennek  ellenére  e  munkák  ma is  használható,  értékes,  
sok esetben nélkülözhetetlen  forrásai  a  kutatásnak.  

A tudományos  életben,  a  kutatómunkában  új  korszak  Kárpát-
alja  stásusának  1944  utáni  rendeződésével  kezdődött.  A  történé-
szek túlnyomó részének figyelmét ezentúl inkább a nagy szocialista 
átalakulás,  az  örökös  osztályharc,  a kommunista  párt vezető és  a  
komszomol  meghatározó  szerepe,  a  sztálini  modell  internaciona-
lizmusa,  a szovjet hadsereg  által  hozott  „szabadság" látványosabb 
jelenségei  kötötték  le,  amelyek  globálisan  különböző köntösbe  öl-
töztetve lényegében két célt szolgáltak. Egyes jelenségek  egyoldalú  
felnagyítása  vagy  dicshimnuszok  segítségével  megfelelő  hátteret  
biztosítani  az  1944-es  rendszerváltásnak,  s  ezen belül  a helyszín, 
Kárpátalja  Szovjetunióhoz  való  csatolásának  is  Jogszerű"  alapot  
szolgáltatni.  Ennek jegyében  a kutatások  köre fentről  megszabott  
irányt  kapott,  s  a vizsgálatok  célkitűzései,  módszerei  is  újrafogal-
mazódtak.  A 40-es  évek derekán megjelent  új irányzat,  amelynek  
fő bázisa  az  1945-ben  megnyílt  Ungvári  Állami  Egyetem  lett,  a  
70-es  évekre  teljes  mértékben  tért  hódított,  s  ilyen  irányú  kisu-
gárzását  valójában  még  az  1985-ös  nyitás  sem tudta  végérvénye-
sen  elsorvasztani.  

Bár  a  majd  félévszázad  alatt  viszonylag  sok,  a  vidék  múltját  
tárgyaló  írás jelent  meg,  azonban  a  parancsuralmi  rendszer  zá-
tonyain  megfeneklett,  szakértelem nélkül  megírt,  felületes  ismer-
tetések  mellett  csak  nagyon  elszórtan  található  néhány  olyan  
kezdeményezés,  amely a térség mélyebb, széles kitekintésű  gazda-



ság-  társadalom-,  művelődéstörténeti  gyökereinek  vizsgálatához  
járul.  Itt jegyezzük  meg,  hogy  nemcsak  általában  Kárpátalja,  de  
ezen  belül  az  itteni  magyarság  1944  utáni  létének  sincs  „hiteles,  
tárgyszerű,  politika  és  ideológiai  hatásoktól  mentes,  elfogulatlan  
vizsgálata és összefoglalása".1 Az egész tekintetében a tisztánlátás 
elengedhetetlen  feltétele  szerintünk  a  kárpátaljai  történetírás  
részrehajlatlan  mérlegének  elkészítése,  amely  nemcsak  az  utóbb  
jelzett vizsgálatot szolgálná, hanem egyben kijelölné teendőink eb-
ből  fakadó pontos irányvonalait  is.  

Jelen írásunk ezért egy, még folyamatban levő nagyobb lélegzetű 
vizsgálat  néhány  előzetes,  a  kézművesipar-történetre  vonatkozó  
eredményeit  kívánja  bemutatni.  Ilyen  felmérés  a  régiónk  törté-
netírásában  tárgyunkat  illetően,  amely  kronológiailag  1945-től  
1990-ig  tekint  vissza,  nem jelent  meg,  illetve  nincs  tudomásunk  
róla. 

így — sajnos megnehezítve  munkánkat  — nem állt  rendelkezé-
sünkre  más,  összehasonlításra  alkalmas  vizsgálat.  

Az  itt  ismertetésre  kerülő,  többségükben  ukrán  nyelvű  írások  
túlnyomó  része  — kiváltképpen  a helyi jellegű  tudományos  érte-
kezések  anyaga  — csak  az  egyetemi  könyvtár  bibliográfiai  osztá-
lyán található.  Jegyzékünkbe  fontosnak  tartottuk  felvenni  a kon-
ferenciák rövid dolgozatait  is,  mert úgy tűnik,  éppen ezen  az  úton 
indult  meg  nagyon  szerény  keretek  között  a  kézművesipar-törté-
neti  kutatás.  Bekerültek  ide  azok  a meglehetősen  szűkszavú  köz-
lések  is,  amelyek  egyfajta  előfutárként  csupán  érintik  témánkat.  
Hosszabb  írások  esetében  helyenként  részletesebben  szólunk  a  
szerzők  álláspontjáról  olyan  szándékkal  is,  hogy  a  területünkön  
megjelenő munkák túlnyomó része kevésbé ismert a nagyközönség 
előtt.  Bár  a jegyzék  összeállításánál  a fő szempont  a helyi  kiadás  
volt, egy-két  publikáció tekintetében  az adatgyűjtés  színhelye  mi-
att azonban mégis kivételt tettünk. Vizsgálódásunk  természetesen  
nem teljes. Negyvenöt év termését nem sikerült összességében fel-
ölelni  már  csak  azért  sem,  mert  az  egyetemi  könyvtárban  is  hiá-
nyos  az  ide  vonatkozó  anyag.  Jelen  tanulmánynak  így  csupán  az  
a  szűkebben  értelmezett  célja,  hogy  a korlátozott  mennyiségű  in-
formációt szolgáltató egyetemi könyvtárban végzett néhány próba-
kutatás  alapján rövid képet  adjunk az  1945—1990 közötti korszak 
kézművesipar-történeti  kutatásairól,  meghatározzuk  a különböző 



dolgozatokban  mutatkozó  eltéréseket  vagy  azonos  vonásokat  és  
megkíséreljük kijelölni az egyes tanulmányok helyét. Az áttekintés 
mellett  olyan  gondolat  is  vezérelt  bennünket,  hogy  felhívjuk  a  fi-
gyelmet  a Területi  Honismereti  Múzeum részben ismert gazdag és 
a  beregszászi  Területi  Állami  Levéltárban  lappangó  szinte  isme-
retlen  forrásokra.  

Madártávlatból  szemlélve  a  Kárpátalján  1945  után  megjelent  
nagyszámú,  tudományos  igényességre  törekvő  kiadványt,  joggal  
feltételezhetnénk,  hogy azokban méltó hely illeti meg a kézműves-
ipar-történetet  is.  A  közelebbről  való  ismerkedés  azonban  csaló-
dást  okoz.  Már az  1944-ben napvilágot látott  Leiekács—Harajda-
féle  bibliográfia  —  amely  ugyan  kívül  esik  a  vizsgálódásunk  
tárgyát képező időszakon — is jelezte a szerény érdeklődést, hiszen 
jegyzéke  csupán két2  vonatkozást  tartalmaz  témánkat  illetően.  A  
kiadás  alatt levő, mintegy  1470 tételt elhelyező hungarológiai  bib-
liográfia,  amelynek  kéziratával  módunkban  állt  megismerkedni,  
egy helyen említ3  ide  sorolható anyagot.  Igaz,  a kronológiailag  ép-
pen  az  1945—1989-es  periódust  felölelő mutató  csak  azokat  a tu-
dományos  cikkeket  foglalja magába,  amelyek  az ungvári  egyetem  
fennállása  óta  a hungarológiával  kapcsolatosan  megjelentek.  

A  kézművesipar-történeti  kutatások  Kárpátalján  viszonylag  
igen  későn,  és  akkor  is  igen  vontatottan,  tervszerűtlenül,  inkább  
csak  a helyi  általános  történeti  kép megrajzolásának  mozaikszerű  
kiegészítéseként  indultak  meg.  E  téren  meghatározó  lehetett  az,  
hogy  a második világháborút  követő időszakban  az ún.  szocialista  
átalakulás kezdetén  a retrográdnak minősülő céhrendszerrel  felü-
letesen  azonosított  kézművesipar  vizsgálata  háttérbe  szorult  az  
ipari  és  szociális  forradalmak  gazdasági  és  társadalmi  jelenségei  
kutatásának4  árnyékában.  Hogy mennyire  az  1945 utáni folyama-
tokat részesítették  előnyben, azt mutatja az egyetemi könyvtár ka-, 
talógusa,  ahol  a  háború  előtti  ipart  három  cédula  jelzi.  Nyilván  
ezzel  is  magyarázható,  hogy  csak  az 50-es  évek  derekán jelentek 
meg  az  első  olyan  meglehetősen  szűkszavú  írások,  amelyeket  —  
érintve témánkat — fel tudtunk venni jegyzékünkbe.  Ide sorolható 
V.  I.  Ilkónak  a  földesúri  birtokok  ipari  termelését  tárgyaló  rövid  
dolgozata.5  Az osztályszempontokat  tekintve mérvadónak a szerző 
a  XIX.  század  második  felére  vonatkoztatva  a  bérmunka  kizsák-
mányolását  hangsúlyozza,  illetve,  hogy  az  elszegényedett  parasz-



tok és kézművesek munkája a magyar és német mágnásoknak haj-
tott hasznot.  Ennél  az 50-es  évek végére jellemző  merev felfogás-
nál  sokkal  hasznosabb  a  szerzőnek  az  a  kimutatása,  amelyet  az  
ipari  létesítmények  számának  ismertetésekor  a  malmokról  tesz  
közzé.  Ezek  szerint  1869-ben  területünkön  953 malom  működött.  
Ebból  803 vízi-,  2  szél-,  13 gőz-,  135  taposómalom  volt,  s  együt-
tesen  évi  581  864  mázsa  gabona  őrlését  tudták  elvégezni.  Össze-
hasonlítva a XIX. század 60-as éveit  a 90-es  évekkel  megállapítja,  
hogy  1895-ben  már  a  gőzmalom veszi  át  a vezető helyet. 

Szemléletében  hasonló,  de témáját  tekintve  viszont  különbözik  
V.  I.  Netocsajev  Kárpátalja  területe,  lakossága  és  városai  a  XIX.  
század  végén  és  a  XX.  század  elején6  c.  írása.  Az  előző  szerzőtől  
eltérően  az  egész  vidék  múltjára  kiterjesztett  érdeklődésében  az  
1870,  1900,  1910.  évi  népszámlálás  adataira  támaszkodik,  forrás-
értéküket  azonban különös  módon polgári voltuk  miatt  elmarasz-
talja.  Kárpátalját  Ausztria—Magyarország  nyersanyagpiacaként  
szemlélve  az  ukrán  nyelvű  munka  szerzője  megállapítja,  hogy  ez  
nemcsak  az ipar, hanem  a városok fejlődését is gátolta. A városok 
ezért  elsősorban  a közigazgatás,  s csak másodsorban voltak  a kéz-
művesipar,  a  kereskedelem  és  később  a  nagyipar  központjai.  A  
városok,  akárcsak  az  ipar  fejlődése  a  gyarmatosító  politika  miatt  
lényegesen  elmaradt.  Vitathatatlan,  hogy  más  közép-kelet-euró-
pai  országokhoz  hasonlóan  Magyarország  fejlődése  elmaradt  a  
nyugat-európai  országokétól.  E folyamat  ezekhez  képest  megkés-
ve,  sajátos formák között  zajlott le.  De  annak megítéléséhez,  hogy  
az  elmaradás  milyen  fokú volt,  elengedhetetlen  annak  tisztázása,  
hogy a századforduló gyökeresen megváltozott viszonyai között mi 
a  város,  milyen  képet  mutat  a  lakosság  társadalmi  viszonya.  E  
feladat  maradéktalan  teljesítéséhez  a  sokoldalú  megközelítést  
megkönnyítő adatbázis  mellett megfelelő mennyiségű  összehason-
lító  adatra  is  szükség  lett  volna,  hogy  az  elmaradás  mértéke  és  
főleg  háttere  teljesen  világosan  megállapítható  legyen.  Ezeket  a  
kívánalmakat  azonban  a szerző egyáltalán  nem elégíti  ki.  

Az  első  nagyobb  szabású,  a  kézművesipar-történetet  közvet-
lenül  érintő munkák  az  átfogóbb társadalmi  és  gazdasági  vizsgá-
lódások  kapcsán  születtek  meg.  Külön fejezetet  képeznek  e  téren  
a jelenleg  már  Lvovban  élő,  de  egykor  Ungváron  tevékenykedő  
I.  G.  Sulga  tanulmányai.  Lényegében  az  általunk  behatárolt  sza-



kaszban  az  adott  témában  az  ő munkái jelentik  a  komolyabb  ku-
tatások irányába mutató nyitást.  Két monográfiája érdemel figyel-
met,  amelyek megjelenését  egy hasonló tárgyú cikke előzött  meg.7  

Mivel  az  utóbbi  mondanivalója  nem tér  el  a monográfiákban  elő-
adottaktól, nem tartom szükségesnek külön foglalkozni vele. Külön 
kell  viszont  szólnunk  egy  1959-ben  megjelent  rövid  írásáról,  
amelyben  az  ungvári  várban javítási  munkálatokat  végző kézmű-
vesek  lázadásának  állít  emléket.8  Az  1777—78.  évi  események  
mozgatórugója a falusi mesterek és a helyi kézművesek  béremelési  
kérelmének elutasítása volt. Érdekes vonása  az eseménynek,  hogy  
a  püspökség,  mint  munkaadó  megadta  volna  a  követelt  24—27  
helyett  a 33 krajcáros bért,  de a megyei  szervek megtiltottak  min-
den engedménytételt.  Erre a kézművesek beszüntették  a munkát. 
Odáig  fajult  az  ügy,  hogy  maga  a  munkácsi  püspök,  Bacsinszky  
András levelet intézett  Mária Teréziához,  melyben kérte az utóbbi 
összeg kifizetésének  engedélyezését,  vagy  olyan  mesterek  ide  irá-
nyítását, akik hajlandók a régi áron dolgozni. Az 1778. július  16-án  
megérkezett válasz megtiltotta  a béremelést,  s munkára  szólította  
fel  a kézműveseket.  A döntéssel  való elégedetlenség  esetére  a me-
gyei  hatóság  utasítást  kapott  a vezető  letartóztatására.  A  körül-
mények  a kézműveseket jobb belátásra  bírták. A cikk szerzője  két  
dolog miatt  tartja  figyelemreméltónak  az  ungvári  várhoz  kapcso-
lódó történetet.  Először is  azért,  mert  a bérmunka  alkalmazásáról  
tanúskodik,  s másodszor,  hogy a fellépésük szervezett volt,  gazda-
sági követelésüket  a hatalom beavatkozásáig  elérték.  Mivel  a kéz-
művesek  munkamegtagadásának  kurta leírása  levéltári  forrásból  
származik értékeként  a tudományos vérkeringésbe való bevonását 
lehetne  megjelölni.  

Sulga  témánkhoz  kapcsolódó  első  monográfiája  —  Kárpátalja  
társadalmi-gazdasági  helyzete  a  XVIII.  század  második  felében  
címmel  —  1962-ben  jelent  meg.Ungváron.9  A  bevezetőt  képező  
historiográfiai  részben  a  szerző megismertet  bennünket  a  térség  
történetéről vallott nézeteivel. Ezek ugyan nem tartoznak szorosan 
tárgyunkhoz,  de enélkül nem egészen lennének  érthetőek  a szerző 
további megállapításai,  s  az általunk így kialakított  kép is  csorbát 
szenvedne.  A tanulmány  szemléletére jellemező,  hogy Kárpátalját 
a  IX—XI. században a Kijevi Rusz tartozékaként ismeri, s teljesen 
hitelt  ad a töténettudomány  által  a legendák  körébe utaló Anony-



mus  révén  közismertté  vált  Laborc-féle  történetnek.  Innen  a saj-
nos  nemcsak  ő általa hangoztatott  frázis,  miszerint  a magyar föl-
desurak  a XI. századtól  meghódították  és több évszázadon  keresz-
tül igában tartották  az itt élő népet.  Ilyen kritériumok alapján ítéli 
meg  a Kárpátalja  múltjával  foglalkozó történeti  munkákat  is.  El-
marasztalja  Bidermant és Acsadyt.  Az utóbbit például  azért,  mert  
a  vidéket  Magyarország  részének  tekintette.  A  kiváló  helytör-
ténészt,  Lehoczkyt  viszont  az  osztályharc  elhallgatásáért  ma-
rasztalja  el. Ugyanezzel  vádolja Micjukot.  Elismerően  szól viszont 
Kolomijec  tanulmányáról,  mert  az  rámutat  a társadalmi  ellenté-
tekre. 

Bizonyos  tekintetben  az  egész  munka  kapcsolódik  vizsgálódá-
sunk  tárgyához,  ez  azonban közvetlenül  két helyen,  a II.  és  a III.  
fejezetben kap megfelelő teret.  A háziipar és  a kézművesség  fejlő-
déséről  írt részben,  többek között  a lenvászon-készítés,  a fafeldol-
gozó  mesterségek  (a  kőrösmezői  favágók,  a tiszai  és  tereszvai  fa-
usztatás  stb.),  a tetőszerkezetek  építését végző vándormesterek  és  
a  fazekasság  elterjedési  vidékeit,  valamint  a  cigány  kézművesek  
magas  arányát  (1785-ben  az  Ungvár  körzetében  élő 228  cigány-
család  közül  133 foglalkozott kézművességgel)  vázolja,  rámutatva  
azok  XVIII.  század  végi  sajátosságaira.  Az  egyik  ilyen  jelenség,  
hogy már  a korábbi  századokban ismert fafeldolgozásban a XVIII. 
század  második  felére  bizonyos  szakosodás  figyelhető  meg.  Míg  
Szolyva,  Ilosva,  Ökörmező,  s  részben  Munkács  térségében  nagy  
mennyiségű  faedény,  többek  között  hordók  és  dézsák  készülnek,  
addig  Beregszász,  Munkács  és  Huszt  környékén  szekér,  kerék,  
szán  stb.  gyártását  lehet  kiemelni.  

A harmadik fejezetben  „A kárpátaljai  céhek  а XVIII. század má-
sodik felében" a monográfia szerzője állást foglal a történetírásban 
még vitatott,  s nem  egészen  tisztázott  kérdésben,  tudniillik,  hogy  
a magyarországi  céhek német,  olasz vagy írancia mintára  létesül-
tek-e.  Sulga  a német  és  a cseh hatást  részesíti  előnyben.  A helyi 
céhek keletkezésének idejét illetően elég merészen a XIV. századra 
teszi  megjelenésüket,  bár ismeretes  a  Céhkataszter  anyaga  alap-
ján,  hogy  a Magyarország  területén  összeírt  4545  céhszervezetből  
mindössze  102-nek  forrásanyaga származik  1541 előttről.  Sajnos,  
sem  a  nyugat-európai  minta,  sem  az  időpont  kérdésének  megin-
dokolásánál  a szerző nem tünteti  fel  az  alapul  szolgáló forrást.  



A  XVIII.  század  második  felének  sajátosságát  a  céhek  te-
kintetében  abban látja, hogy azok csak külsőleg őrizték meg  alak-
jukat  az  előző korokhoz  képest.  Számuk  növekedése  mellett  fon-
tosabb  szerepet  töltöttek  be  az  itteni  városok  életében  is.  
Valószínűbbnek  látszik  azonban  az,  hogy itt nem  a céhes  keretek  
között  működő műhelyekről  van  szó.  Az  árutermelés  fellendülése  
váltotta ki ezek létrejöttét, hiszen az egyre több árucikket igényelt,  
amit  a  kevés  számú  és  kéziszerszámokkal  dolgozó  kézművesség  
nem tudott  előállítani.  Egyre terhesebbek  lettek  a céhek  korlátai,  
s  a  század  30-as  éveitől  gyakori  visszaélések  miatt  a  társadalmi  
igény  a céhek  működésének  korlátozása  irányába mutatott.  Ezek  
a  szempontok  viszont  ellentmondást  láttatnak  Sulga fenti  megál-
lapításában. 

Elemezve a céhes szervezetek működésének általános szabályait  
(főleg felépítésüket), végezetül  a szerző kiemeli, hogy a kárpátaljai 
céhek  és  az  ukrán  földön levő többi  —  Kijev és  más  városok  pél-
dáján — céhekben  sok a közös vonás.  De erre érdekes  módon nem 
tér ki, csak a másságukra.  Az egyik sajátosságot  abban látja, hogy 
a németek  és  a magyarok  erőszaka miatt  a céhekben nem  alakult  
ki  barátság,  ami jellemző volt  az  ukrajnai  céhekre,  így  azok  hat-
hatósabban  tudtak védekezni  a polonizáció  ellen.  

Sulga  második  monográfiája  —  Társadalmi-gazdasági  viszo-
nyok  és  osztályharc  Kárpátalján  a  XVTII.  század  végén—a  XIX.  
század elején — 1965-ben jelent meg.10 Ez valójában az előző mun-
kájának  folytatása,  csak  a  cím  módosul  a  területünkön  olyan  so-
káig  népszerű  osztályharc  kifejezéssel,  s  változik  a  kiadás  helye  
is.  Szemléletében  a korábbi kötet szintjén marad, így annak  elem-
zése  helyett  inkább  a lényeges  megállapításait  kerestük.  

Egy teljes fejezetet szentelve témánknak, különböző évekből vett 
adatok  alapján,  megyénként  közli  a  kézművesek  számát:  Ugocsa  
—  1803—28,  Ung  —  1805—383,  Bereg  —  1816—637.  A  XVIII.  
század végétől  eltérően  a XIX. század első felében a céhszabályza-
tok már említik  a városi  megbízottak  posztját — emeli ki  a szerző 
—,  akiknek  a  céhtevékenység  megfigyelése  volt  a  feladatuk.  Fi-
gyelmet  érdemel  Sulgának  az  a megállapítása  is,  melyben  a többi 
írás szerzőjétől  eltérően említést tesz  a kézművességgel  foglalkozó  
különböző  nemzetiségekről,  felsorolva  őket.  Eddig  ez  összemosó-
dott. Nem osztja viszont  Biderman,  Micjuk, Sas és  mások vélemé-



nyét,  miszerint  az  ukránok  közül  elég  kevés  kézműves  került  ki.  
Ugyanakkor,  — állapítja meg Sulga  — az  ukránok  céhekbe  tömö-
rülését a hatalom korlátozta, ezért sok volt közöttük a céhen kívüli 
iparos.  Ezzel viszont,  véleményünk  szerint,  ellentmondásba  kerül  
fentebbi  nézetével,  amikor  a  helyi  és  Kijev,  illetve  más  városok  
környékén  levő,  mint  ukrán  céheket  szembesít.  

Összegezve  mondanivalóját,  a céhek történelmi jelentőségét  ab-
ban látja,  hogy  a céhmesterek  az  ipari  proletariátus  kialakulásá-
nak forrásai  lettek.  

Megvonva  Sulga  publikációinak  mérlegét hangsúlyoznunk  kell,  
hogy ezekben  a szerző  a kézművesipar  szerepét  már elsősorban  a  
vidék  gazdaság-  és  társadalomfejlődési  sajátosságainak  feltárása  
szemszögéből  vizsgálja,  figyelembe  véve  különböző  szempontokat,  
helyenként  a történeti  statisztika  módszereit is  alkalmazva.  Pozi-
tívumként  a  levéltári  anyag  feltárását,  a  német,  magyar,  ukrán,  
orosz,  szlovák  és  cseh  nyelvű  munkákkal  való  megismerkedést,  
valamint  azt kell  még kiemelni,  hogy a szerző megpróbálta  egysé-
ges  mederbe terelni  az  addig közölt  különböző tanulmányok  ered-
ményeit.  Bár kétségtelen,  hogy a korábbi időszak  céhtörténeti  iro-
dalma  nagyon  sok  értékes  adatot  tartalmaz  —  ebből  részben  
kapunk  is  ízelítőt  —,  de  munkái  helyenként  a  céhszervezetek  
egyoldalú  regisztrálását  képesek  csak  nyújtani.  Az  általánosítás,  
a  nem  megfelelő  elemzés,  néha  megalapozatlan  következtetései  
szintén velejárói  munkájának.11  

Kárpátalja társadalmi  és  gazdasági  viszonyainak,  valamint  po-
litikai  és  kulturális  mozgalmának  a  kutatása  jegyében  született  
meg I.  G. Kolomijec12  munkája is.  Nála  a kézművesipar  a városok 
szerepével  szorosan  összekapcsolva  elsősorban  a jobbágyrendszer 
evolúciós fejlődésének vetületeként jelentkezik.  A helyi  szakiroda-
lomban rögzült és nem mindig kellően alátámasztott ítéletekkel  és  
nézetekkel  ellentétben  területünk  városairól  nem idealizált,  nem  
szokványos  képet  fest.  Ilyen  „hagyományromboló",  de  véleményünk 
szerint objektivitással rendelkező tételként hat, hogy a szerző által 
tárgyalt  időben  az itteni  megyékben nem léteztek jelentős  kézmű-
vesipari  és  kereskedelmi  szerepkört  betöltő  városok.  A  kereske-
dővárosok  nagymértékben  agrárjellegűek,  gyengén  fejlett  kézmű-
vesiparral és piaccal, illetve elmaradott céhszervezettel.  Különböző  
kézművesipari  szakmák elteijedtek ugyan, elsősorban a fogyasztói 



jelentőséggel  és  a helyi  piaccal  bírók,  azonban  a gazdasági  elma-
radottság miatt  a termelésnek  egyik  ága sem tudott  kiemelkedni.  
A szerző megállapítása  alapjaiban véve összecseng a városfejlődést 
vizsgáló  legutóbbi  évek  magyarországi  szakirodalmával.13  

Helyenként  szétválasztva  a kézművesipart  a  céhektől  az  utób-
binál  Kolomijec  a  kialakulás  és  a  szervezeti  élet,  valamint  a  fel-
bomlás  kérdéseire  keresi  a választ  a  társadalmi  viszonyok  átala-
kulásának  tükrében.  Lényegében  a  céheket  —  a  háború  utáni  
szakirodalomban  felmérésünk  alapján  úgy  tűnik  talán  egyedül-
állóan — két részre osztja: a földesúri nagybirtok ellenőrzése  alatt  
álló,  többségükben  kicsi  és  a  tevékenységükben  független,  a  kéz-
művesek  felső rétegét  adó  céhekre.  Az  előbbiek  függőségük  miatt  
és a városi autonómia hiányában — vallotta — 1848-ig nem tudtak 
kilépni  az  embrionális  fejlődés  stádiumából.  

Figyelmet  érdemel  a  szerzőnek  a  kézművesség  és  a  különböző  
nemzetiségek  viszonyának  felvetése,  illetve  minősítése  is.  A  kár-
pátaljai kézművesek  döntő többsége  a német és magyar  mesterek-
ből  állott,  de  a kárpátukránok  számára viszont  — hangoztatja  az  
orosz nyelvű munka  szerzője — a korlátozott  belépés  csak a XVII. 
században  nyílott  meg.  Ez  fékezte  a  kézművesipar  fejlődését,  s  
egyben  a saját  ukrán  nemzeti  burzsoázia  kialakulását  is.  Ugyan-
akkor megállapítja,  hogy a más nemzetiségű kereskedők és vállal-
kozók között a kárpátukrán burzsoázia súlya teljesen jelentéktelen 
volt  (Bereg megyében  például  1871-ben  160 közül  119  magyar  és  
német,  32  zsidó és  9 kárpátukrán  volt  csak).14  

A XIX. század társadalmi-gazdasági  viszonyainak,  s a fő irány-
vonalon belül  a városi kézművesség függvényének  ábrázolását fel-
vállaló  munka gazdag adatbázisa  mellett  csak részben elégíti  ki  a  
kívánalmakat. Általában a Schönborn-uradalomra,  a céhek tekin-
tetében  Sztropkóra koncentrálva  szinte észrevétlenül  vezeti  ki „az 
egész" Kárpátaljára vonatkoztatott  sajátosságokat,  helyenként  el-
lentmondásokat hagyva maga után.  Az egyik a város és vidék sze-
repénektéves megítéléséből fakad. A városon kívül ugyanis a vidék 
kézművesei is céhekbe tömörültek, s mivel életre hívásukat a nagy-
birtok  iparszükséglete  sürgette,  természetesen  a  földesúri  nagy-
birtok  ellenőrzése  alatt  álltak.  

A különböző hatósugarú és jogállású városok és a lakosság eltérő 
származásának, foglalkozásának, vagyoni megoszlásának, összeté-



telének  és  mentalitásának  vizsgálatát  sem  szélességében,  sem  
mélységében munkájában nem tudta elvégezni.  Ehelyett — egysé-
gesen  szemlélve  azokat  —  különböző  kimutatások  segítségével,  
azonban  a  városi  társadalom  struktúrájának  feldolgozatlansága  
miatt  — csak  általános  következtetések  levonásához  nyújtott  se-
gítséget.  Innen  ered  az  alapjaiban  téves,  bizonyos  tekintetben  el-
fogult  ítélete  a kézművesipar  és  az  ukrán  nemzeti  burzsoázia  ki-
alakulásának  viszonyáról  is,  hiszen  a  kárpátaljai  ukrán  fejlődés  
elmaradottsága teljesen más  okokra vezethető vissza.15  Mindezek  
ellenére  Kolomijec munkája  a háború után  megjelent,  Kárpátalja  
átfogóbb társadalmi-gazdasági  múltját tárgyaló tanulmányok  kö-
zül  a legértékesebb,  egy majdani  szintézis  elkészítésénél jól  hasz-
nosítható. 

Az első nagyobb terjedelmű és önálló, közvetlenül  a céhtörténet-
tel  foglalkozó  írás  1960-ban jelent  meg  D.  P.  Szabó  tollából.  A  4  
fejezetre  tagolt  — A  kárpátaljai  céhek  a  XVIII—XIX.  században  
című16  —  dolgozat  lényegében  az  első  próbálkozás  a  régió  törté-
nettudományában  a  helyi  céhek  múltjának  vizsgálata  terén.  Ki-
adásának évében ugyanis még nem volt önálló tanulmány  szentel-
ve  e témának.  Mint láthattuk,  ma már csak nehezen hozzáférhető 
néhány írás, illetve monográfiarészek jelezték  csupán az ilyen irá-
nyú  kutatásokat.  

Szabó közlése  annak ellenére,  hogy címében  a XVIII—XIX.  szá-
zadot  tünteti  fel,  áttekintést  ad  a  kibontakozás  időszakáról  is.  A  
helyi céhek fejlődését szakaszokra osztja, s keletkezésük  idejét né-
met  hatás  alapján  a  XIV—XV.  század  fordulójára  teszi.  Először  
tett  kísérletet  megoszlásuk  táblázatba  foglalására  a fontosabb vá-
rosok  — Ungvár,  Munkács,  Beregszász,  Huszt  és Visk  — szerint,  
amihez  a Kárpátaljai  Honismereti  Múzeum ide vonatkozó  adatait  
használta fel. A céhek működésének általános szabályait  elemezve  
rámutat a társadalmi differenciálódás intenzitására,  s a céhmester 
személyében az alcéhmester és a mesterlegény irányában a kizsák-
mányolás ismertetójeleit véli felfedezni. Hasonlóan ítéli meg a kéz-
művesek  helyzetét  a  kereskedőkkel  szemben.  Véleménye  szerint^  
az utóbbiak azzal, hogy felvásárolták a nyersanyagot, majd eladták 
a  kézműveseknek,  függőségben  tartották  őket  és  bármikor  rájuk  
erőszakolhatták saját akaratukat. Ezekben a kérdésekben azonban 



nem tud megfelelő módon a céhek gazdaság-, társadalom- és  tech-
nikatörténeti  gyökereinek  vizsgálatához járulni.  Végső fokon illú-
zióból  fakadt  az  az  elképzelés  is,  hogy  a konkurenciát  meg  lehet  
akadályozni és hogy valamennyi céhtagnak egyenlő társadalmi fel-
tételeket  teremthetnek.  A  céhek  megszüntetésének  okait  keresve  
helyesen  mutat  rá  viszont  az  árutermelés  szerepére,  majd  az  
1848—49.  évi  magyarországi  forradalom  ide  vonatkozó  hatását  
elemzi.  A  szabadságharc,  Nyugat-Európától  eltérően,  nem  szün-
tette meg a céheket,  inkább új korszakot nyitott számukra,  amely-
ben  alkalmazkodniuk  kellett  az  ipari  feladatokhoz.  Ennek  okát  a  
szerző  a  magyarországi  ipari  fejlődés  elmaradottságában  látja.  
Ilyen körülmények  között  a kárpátaljai  céhek tovább éltek  a kapi-
talizmus  korszakában  is,  annak  ellenére,  hogy  az  országgyűlés  
1872-ben kimondta  a megszüntetésüket.  Az  1903.  évi  statisztikai  
adatokra hivatkozva  kimutatja,  hogy még  akkor is  megtalálhatók  
Kárpátalján a céhek „maradványai", sőt egyes jelek szerint egészen 
1944-ig  fennmaradtak.  

A kárpátaljai fazekasipar múltjának itteni viszonylatban  egyet-
len feldolgozása  I.  F.  Szimonyenko nevéhez  fűződik,  aki  1979-ben  
tette közzé tanulmányát.17  Valójában  a Szovjet  TA expedíciója  ál-
tal  a  kárpátaljai  falvakban  végzett  anyaggyűjtés  (1945—1953)18  

eredményeinek  analízise  ez  — kiváltképpen  az  agyagedények  dí-
szítése  terén  —  kiegészítve  egy  történelmi  visszapillantással.  A  
tartalmilag  élesen  két  egyenlőtlen  részre  elkülöníthető  munka  
szemléletére.jellemző,  hogy a fazekastermékeket  a VIII.  századtól  
kezdődően  folyamatosan  kizárólag  a keleti  szláv,  illetve  az  ukrán  
tradíciók  megnyilvánulásaként  kezeli.  Archeológiai  adatokra  —  
Ungvár és  a huszti járási  Iza községben talált  agyagedényekre — 
hivatkozva  megállapítja,  hogy  a  keleti  szláv  területnek  ebben  a  
szögletében  már ősidők óta honos  ez  a népi  mesterség,  amely más 
foglalkozásokkal ellentétben sokkal hamarabb különült  el  a mező-
gazdaságtól.  Elsősorban azokon a helyeken jelent meg, ahol a meg-
felelő  adottságok  —  pl.  az  agyagréteg  minősége  —  ezt  lehetővé  
tették.  Gócpontokként  az említetteken kívül  a következő helyeket 
jelölte  meg:  Munkács,  Szőlős,  Huszt,  Királyháza,  Kovászó  stb.  A  
XIV—XVI.  században  a társadalmi  munkamegosztás  továbbfejlő-
dése,  mint  a  céhszervezetek  életrehívója,  a  XVI.  és  XVII.  század  
fordulóján  pedig  a  hűbéri  függőség,  mint  működésüket  átalakító  



tényező jelentkezik  a szerző dolgozatában.  így  az  1576-ban  Ung-
váron, illetve 1592-ben Munkácson létező fazekascéhek is két ilyen 
periódusban  szerepelnek.  A második  szakasz  az  első város  tekin-
tetében  az  1583—85-ös  korszak,  amikor  24  szakma  —  köztük  a  
fazekasok  is  — egy  létszámban  nagyobb  és  gazdaságilag  erősebb  
céhszervezetbe  egyesültek,  míg az utóbbi városban ugyanez  1614-
ben következett  be.  Kedvezőtlen  színben  tünteti  fel viszont  a  Rá-
kóczi-szabadságharcot,  mivel  az a mezőgazdaság,  a kereskedelem 
és  a  kézművesség  hanyatlásához  vezetett.  Ez  több városban  elő-
idézte  a  céhek  széthullását,  amelyek  majd  csak  az  1720—30-as  
években  éledtek  újra.  A fazekasság virágzását  ugyanakkor  éppen  
a XVIII.,  de főleg a XIX.  századra teszi.  Számos,  a kézművesipar-
történetben  meglehetős  közhelyként  megjelenő  megállapításai  
mellett ide vonatkozóan érdekes adatokat közöl. Ungváron például 
a  századforduló táján mintegy  60  olyan család  élt,  akiknél  apáról  
fiúra szállt ez a foglalkozás. A fazekasipart űző családok  65% azon-
kívül  még egy utcában is  lakott.  Bereg megyében  pedig  1404 céh-
mesterből  200 volt fazekas.  Szervezetük  belső életének  bemutatá-
sában  azonban  nem  tudott  elmélyedni,  s  furcsa  módon  e  
tekintetben  az  ungvári  borbélycéhet  veszi  alapul.  A vázlatos,  in-
kább csak  az  egy  céhszervezetbe  tömörült  mesterség  történeti  át-
tekintésű rögzítést  nyújtó tanulmány jelentékenyebb,  illetve  befe-
jező  részét  a  Területi  Honismereti  Múzeumban  található  
XVIII—XIX. századi agyagedények vizsgálódása képezi. A díszítési 
eljárás,  az  ábrázolási  alak  — számos  illusztrációval  — és  az  elő-
állítás  helye  (Huszt,  Ungvár,  Munkács)  alapján  hangsúlyozza  a  
keleti  szláv  hagyományok  ápolását,  melyet  szerinte  az itt  élő uk-
ránok  a  nemzeti  és  szociális  elnyomás  nehéz  viszonyai  között  is  
tovább tudtak  fejleszteni.  

A  kárpátaljai  kézművesipar-történet  mai  napig  egyetlen  na-
gyobb lélegzetű társadalom-, szervezet- és jogtörténeti  indíttatású 
feldolgozása  P. Sz.  Penyák nevéhez  fűződik,  aki  1982-ben,19  majd  
1989-ben20  tette  közzé  az itteni  céhekről  írt tanulmányát,  illetve  
téziseit. 

A szűkebb területi  körzet céhes kézművesiparának  kifejlődését,  
majd bomlását,  de főleg működését  — az eddigiektől  eltérően  Ma-
gyarország részeként  tárgyalva — bemutató munka sokkal  alapo-
sabb történeti  precizitással  rendelkezik,  mint  a  korábban  megje-



lentek.  Más tekintetben  is  szakít  a hagyományos  felfogással.  Míg  
az  előző szerzők  kizárólag keleti  (ritka esetben  nyugati)  mércével  
mértek,  addig  nála  a  kézművesipar  először jelentkezik  egyértel-
műen a nyugat-európai fejlődésbe ágyazva, illetve ahhoz viszonyít-
va.  Különböző publikációk  eredményeire  építve jól  felismerte  azt  
a tényt,  hogy  a tárgyi  és  írásos forrásanyag feltárása  nélkül  lehe-
tetlen minőségileg újat nyújtani, ezért bátran merít a Területi Hon-
ismereti  Múzeum  ilyen jellegű  igen  gazdag  fondjából.  A  céhirat-
anyag  tüzetes  elemzése  alapján  a  második  világháború  után  
először mutatta  ki, hogy „Kárpátalján kézművességgel  a XIX.  szá-
zadig  valójában  csak  a  római  katolikus,  illetve  a  református  né-
metek  és  magyarok  foglalkoztak..." Az  okmányokban  rendszerint  
a  felekezet  szerepel,  nem  a  nemzetiség.  Csak  a  XIX.  században  
találkozunk először ukrán nevekkel  a jegyzőkönyvekben.21  A helyi 
sajátosságok  feltárása  miatt  a  jelvények,  szabályzat,  jegyző-  és  
mesterkönyvek mellett  a céhek belső felépítése, valamint  a képzés 
jogi  alapjai  állnak  a  szerző  vizsgálódásának  közzéppontjában.  E  
sokoldalúság  előtérbe  helyezésének  nem  minden  vonatkozásában  
sikerült  sajnos  a  megfelelő  mélységig  hatolnia.  Penyák  tanul-
mánya annak ellenére, hogy címében Kárpátalját hangoztatja, for-
rásaiból  ítélve  legfőképpen  a  különböző  munkácsi,  s  részben  az  
ungvári  céhintézmények  berendezkedésének  XVIII—XIX.  századi  
képét  tudja  csak  nyújtani.  

Európa-szerte általában a várostörténeti vizsgálódások kapcsán 
—  annak  komplexitása  miatt  —  születnek  meg  szükségszerűen  
egy  szűkebb területre  vonatkozó,  a kézművesipar-történetet  köz-
vetlenül  érintő  munkák.  Azonban  furcsa  módon  Kárpátalján  az  
ilyen irányú szakirodalomban  ez meglehetősen gyéren jelentkezik, 
de jóval lanyhábban is indul meg és folytatódik, ami természetesen 
az itteni  kutatások  szegénységét  tükrözi.  Ezekben  a  szerzők  a ke-
vés  szereppel  illetett  kézművesiparnak  a vidék  sajátosságai  feltá-
rása  szemszögéből  való  ábrázolására  tesznek  ugyan  kísérletet,  de  
sajnos az egyes városok céhszervezeteinek és céhszokásainak meg-
lehetősen egyoldalú rögzítése mellett csak azok egyfajta kuriózum-
ként  tálalt,  felületes  ismertetéseit  tudják  adni.  A  várostörténeti  
szakirodalom  így  általában  sablonosabbá,  sőt helyenként  egyene-
sen sekélyessé vált.  Ez  alól nem kivétel  az ungvári  egyetem törté-
nészeinek,  I.  M.  Hrancsák  és  V.  V.  Paljok tollából  1984-ben  meg-



jelent  —  az  Ung-parti  város  múltját  tárgyaló  — mű  sem,  bár  cí-
mében22  a történelmi  vázlatosságot  hangoztatja.  

Az ilyen típusú szakirodalomhoz — igaz kicsit erőltetve — soroltuk 
be természetesen már a jellegüknél  fogva is csak mozaikszerű képet 
szolgáltató tájismereti  vázlat,  3  illetve  útikalauzokat.24  

A szűkebb  területi  körzetre  irányuló  feldolgozások  közé  kíván-
kozik  az egykori  szovjet történetírás  első—  Kárpátalja múltját  és  
jelenét  —  összefoglaló  mű  is,  amely  ,Д  boldogság  felé"  címen25  

1975-ben jelent  meg.  A díszoklevelet  nyert munka  szerzőkollektí-
vája,  mivel  „ríiind ez  ideig nem volt  olyan  könyv,  amely  behatóan  
és  következetesen  elemezte  volna  Kárpátontúl  történetét  a  legré-
gibb  időktől  napjainkig"26  magasra  tette  a  mércét.  A  beható  és  
következetes  elemzés  olyannyira  „sikerült",  hogy  a  kézművesipar  
felfelé kerekítve is mindössze  16 soros, különböző oldalakra szétírt, 
de a szakirodalomban  meglehetősen  közhelynek  számító  elég torz 
formák között jelentkezik. Jellemző a könyv felépítésére, hogy míg 
az  első  világháború  végéig  terjedő  korszak  négy  fejezetben  kap  
helyet,  addig  az ezt  követő — „a teljes bőség megteremtését" szol-
gáló27  — mindössze  56  évet  7 fejezet  tárgyalja.  Az erősen  kizsák-
mányoló-centrikus  szemléletű  tanulmány  művelődéstörténeti  adat-
halmazának  ellenére  sem  tekinthető  szisztematikus  tudományos  
feldolgozásnak  és  így  a vidék  múltját  „hitelesen" bemutató  mun-
kaként is  csak nehezen,  megfelelő fenntartásokkal használható.  A 
szélesebb kitekintésű,  mélyebb társadalom-,  gazdaság- és  techni-
katörténeti  szemlélet  teljesen hiányzik  a kétségtelenül  dicséretre-
méltó,  de  meglehetősen  rosszul  sikeredett  kezdeményezésből.  

Ide sorolható  a  26  kötetes,  az  Ukrán  SZSZK városainak  és  fal-
vainak történetét  összefoglaló sorozatban megjelent  „Kárpátontúli  
terület"  c.  kiadvány  is.  A  „brezsnyevi-módszertan"  szem  előtt  
tartásával  megírt,  a helyi városok  és falvak múltját és jelenét  fel-
elevenítő munka hatalmas  adathalmaza  ellenére nem tudja betöl-
teni  rendeltetését.  A  szemléletében  elfogult,  tárgyalását  illetően  
aránytalan  és  sablonos  feldolgozás  vállalkozásától  eltérően  té-
mánkban  csak  a  kézművesmesterségek  rögzítését  tudja  adni.  A  
jószándékú kezdeményezés a parancsuralmi rendszer zátonyain fe-
neklett  meg.  

Kárpátalján jelenleg,  illetve  a múltban is  honos  kézművesmes-
terségekkel  az  utóbbi  időben  a legtöbbet  a  néprajzi  szakirodalom  



foglalkozott  egy-egy  meghatározott  településhez,  tájhoz, vagy  ép-
pen népcsoporthoz kötötten általában,  a technikatörténeti  és hely-
történeti  szempontokat  véve  figyelembe.  Az  ilyenfajta  dolgozatok  
természetesen  már jellegüknél  fogva is  csak bepillantást,  egy-egy  
népi  mesterség  lokális  sajátosságainak  regisztrálását  képesek  
nyújtani.  Eltekintve  ettől,  ha  mozaikszerűen  is,  de  értékes  segít-
séget jelentenek  egy  teljesebb kép  későbbi  kialakításánál.  A  nép-
rajzi  szakirodalomból  L. Filip Nagy  Lucska és  Dávidfalva  szövés-
és hímzés,29  J.  Bajrak,30  M. Docsinec31  és  M. Tivadar32  az  itteni  
fazekasok  és  egyéb  kézművesek,  P.  Ferenc  a  Fehér-Tisza-menti  
hucul bodnárok és általában az ottani fafeldolgozás,331.  Kraszovsz-
kijnak,34  valamint  az  Ukrán  TA  néprajzi  csoportjának35  pedig  a  
lemkek  művészi  famegmunkálási  hagyományának  ápolásáról  írt  
kisebb-nagyobb  közlései  érdemelnek  figyelmet.  

Külön  színfolt  az  50-es  évek  közepétől  előbb  Naptár,  később  
Kárpáti  Kalendárium,  majd  csak  Kalendárium  néven  megjelenő  
népszerűsítő,  de esetenként tudományos  igényű írásoknak is teret 
biztosító  évkönyv.  A  kiadvány  közölt  ugyan  elszórtan  különböző  
figyelemreméltó  és  értékes  cikkeket,  beleértve  a  kézművesipar-
történetet is,36  de rendszeresebb kutatások  elindítására  nem  tett,  
illetve  nem  tehetett  kísérletet.  Ennek  ellenére  nagyon  hasznos  a  
megszületése  már  csupán  azért  is,  mert  hosszú  ideig  az  egyetlen  
ilyen  jellegű  magyar  nyelvű  csatornát  jelentette.  Ugyanakkor  a  
kötetek  általunk  a jelen vizsgálat  céljából,  de sajnos foghíjasan — 
ugyanis  az első évfolyamok példányai  az egyetemi  könyvtárban  is  
hiányoznak — átnézett anyaga nemcsak azt mutatja, hogy a mind-
össze  4 írás  szerzője  egy kivétellel  ugyanaz  a fentebb már megne-
vezett  kutató,  s  korábbi  tanulmányainak  töredékei  fordításban  
vannak  itt  közölve,  hanem  azt  a  sajnálatos  tényt  is  elénk  vetíti,  
hogy a kárpátaljai magyarság közül senki nem foglalkozik a témá-
val. 

A kronológiai  sorrendben  áttekintett  munkák  pozitívumai  mel-
lett  a már érzékeltetett hiányosságokon kívül néhány,  csak az írá-
sok  mélyebb  tanulmányozása  közben  megfigyelhető,  viszont  elvi  
jelentőségű  pontatlanságra  is  szeretnék  rámutatni.  Először  is  
mindegyikük (kivételt képez Penyák tanulmánya) szemléletére jel-
lemző,  a valójában Trianon után általánosan használttá vált „Kár-
pátalja", tájegységet jelölő terminológia mechanikus visszavetítése 



a korábbi  századokra,  ami meglehetősen  anakronisztikus  és  tudo-
mánytalan.  Ehhez kapcsolódik  Kárpátaljának,  mint tisztán  ukrán  
(ruszin) lakta vidéknek az ábrázolása. A térség múltját nem ismerő 
laikus  előtt  így  valójában  kizárólag  ukrán  kézművesiparról  lehet  
csak  beszélni.  Összemosódnak  a  Kárpátalját  benépesítő  nemzeti-
ségek  is,  sőt  kárpátaljai  néven  egy  új  nép  keletkezik.  Szó  nincs  
arról  (Penyák  és  Kolomijec  munkájától  eltekintve),  hogy  a  tér-
ségben zsidók,  magyarok,  románok,  szlovákok,  németek és  mások  
is  éltek,  vagy  élnek,  s  azok  is  űzhettek  különböző  kézművesipari  
mesterségeket.  A fentiek  figyelmen  kívül hagyásából  adódnak  az-
tán  az esetenként  megmosolyogtató  kifejezések: a XIII—XIV.  szá-
zadra  vonatkoztatva:  a  mágnások  sok  fát  szállítottak  Kárpáton-
túlról  (értsd:  Kárpátalja  —  a  szerző)  Magyarországra,37  ehhez  
hasonlóan  vélekedik  a későbbi  korokra  a  só és  tölgyfa  exportjáról  
Sulga,38  majd  nyilván  tőle  átvéve  legújabban  V.  E.  Zadorozsnij  
is. 

A kézművesipar-történeti  irodalom  áttekintéséből  az is  világo-
san látszik,  hogy a szerzők eddig keveset  merítettek  a beregszászi 
Területi  Állami  Levéltár  gazdag  anyagából,  így  annak  szűken  a  
témánkkal  kapcsolatos  része  —  az intézmény  külföldiek  elől  való 
elzártsága  miatt  — eléggé  ismeretlen  és  feldolgozatlan.  Az  itteni  
történészek  érdeklődését  — nyilván  a  közelség  elve  alapján  — a  
Területi  Honismereti  Múzeum  fondjai  kötötték  le.  A  kárpátaljai  
kézművesipar-történet  forrásanyagának  feltárása,  publikálása,  
rendszerezése és ezek alapján végzett szisztematikus feldolgozások 
nélkül viszont  a kézművesipar-történet  átfogó, komplex  művelése  
aligha  lehetséges.  Elsősorban  ilyen  megfontolásokból  kiindulva  a  
levéltárban  végzett  kutatásaink  során  áttekintettük  egy  nagyobb  
egység,  Ung  megye  főispáni  fondjának  19 iratcsoport  által  kb.  38  
ezer  ügydarabot  (jegyinyica  hranyenyija)  tartalmazó  anyagát.  Az  
1519—1919-ig terjedő időközt felölelő archívumi jegyzékben mint-
egy 55 utalást  sikerült fellelni különböző malmokra,  malomgátak-
ra,  molnárokra  stb.,  amelyek  a történelmi  Magyarország,  de főleg 
Kárpátalja  ipari  múltját  vetítik  elénk.  Bár  az  utóbbi  térség  mal-
mairól  nem  készült  még  összefoglaló,  vagy  legalább  forrásfeltáró  
tanulmány,  ezekre vonatkozó kimutatásainkat  térbeli  megszorítá-
sok miatt  nem  mellékeljük.  A jelzett  fond általunk  kiszűrt  hatal-
mas  iratállományából  itt  most  csak  azokat  emeltük  ki,  amelyek  



szigorúan  a céhtörténethez  kapcsolódnak.  Kronológiai  sorrendben  
ezek  a  következők:  

1. Az Ung megyei főispán által  1686.  március 3-án  összeállított  
ungvári  fazekas  céh szabályzata.  1686.40  

2.  Az  ungvári  csizmadia  céh szabályzata.  1762.41  

3. Az  ungvári  fazekas  céh szabályzata.  1762.42  

4.  Az Ung megyei  hivatal  által  a  pozsonyi  királyi  helytartóság-
hoz  intézett  jelentés  az  ungvári  szűcsök  céhének  működéséről.  
1762.43 

5.  Az ungvári  céhek  szabályzatai.  1763.44  

6. Szimet József kőműves kútépítési költségeinek  az ungvári vá-
rosi  hivatal  által  való megtérítésének  ügye.  1790.45  

7. Az ungvári kereskedők és kézművesek a budai magyar királyi 
helytartósághoz intézett panasza adóterheik a megyei hivatal  által  
való  növelése  miatt.  1791.46  

8. Az ungvári közjegyző kimutatásai  a kézművesek  és  a kézmű-
ves  céhek  nyilvántartásáról.  1816.47  

9.  Orosz János elhunyt  ungvári  fegyvermester személyes  okmá-
nyai.  1844.48  

10.  Polgármesteri  levelezés  az  ungvári  fazekasműhely  megnyi-
tásáról.  1883  4 9  

11.  Magyarország  kereskedelmi  minisztériuma  és  az  ungvári  
polgármester közötti levelezés  az ungvári fazekasiskola  megnyitá-
sáról.  1898—1902  5 0  

Mint  láthattuk,  Kárpátalján  a kézművesipar-történeti  kutatás  
meglehetősen  vontatottan,  inkább  csak  az  általános  történeti  kép  
kiegészítéseként  indult  meg.  A lemaradás  ad ugyanakkor  magya-
rázatot  arra, hogy az ilyen irányú vizsgálódás  üteme  a 80-as  évek  
végére  felgyorsult,  a  kutatási  területe  kiszélesedett,  szempontjai  
pedig  a változás jeleit  hordozzák.  S  bár  e  problémakör  vizsgálata  
hosszú múltra tekinthet vissza, mindemellett hiba lenne felnagyít-
va arról beszélnünk,  hogy ma teljes mértékben újraéledt az érdek-
lődés iránta. A kárpátaljai kézművesipar-történet még mindig gye-
rekcipőben jár,  s  meglehetősen  távol  áll  attól,  hogy  igazi  helyét,  
pontos határait  és  célkitűzéseit  teljes egyértelműséggel  megfogal-
mazva  önálló kutatási  irányvonalat  alkosson. Vitathatatlan,  hogy  
ez  a feladat nem könnyű, hiszen hiányoznak  a terület múltját tár-
gyaló  sokoldalú,  mélyebb  gazdaság-  és  társadalom-,  technika-,  



művészet-,  város-  és jog-,  illetve  helytörténeti  munkák,  amelyek  
a  történeti  statisztika  módszereit  is  alkalmazva  Kárpátalja  fejló'-
dési sajátosságainak  gyökereit mutatnák  be. A hasonló kutatások,  
keresztezve  ugyan  egymást,  de  szükségszerűen  a  kézművesipar-
történetbe  torkollnának.  

Végezetül hangsúlyozni  kívánjuk, hogy dolgozatunk  a meghatá-
rozott területek  közötti  téma nem minden részét  tudta  felvázolni,  
gondoljuk,  hogy  a  további  kutatás  ezen  a téren  hozzájárul  a  kéz-
művesipar-történetre  vonatkozó ismereteink  elmélyítéséhez.  
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I. Rákóczi  György  és  kora  
az  ukrán  történetírásban  

Aki madártávlatból  figyelemmel  kísérhette az 1944 utáni, vagyis 
a  szovjet éra kárpátaljai  ukrán történetírásának  termését,  az  ész-
revehette,  hogy  a  majd  fél  évszázad  alatt  viszonylag  sok,  a  régió  
múltját  tárgyaló  írás jelent  meg1  a  szakma  művelőinek  tollából.  
Produkciójukkal  való  közelebbi  ismerkedéskor  sokak  számára  
azonban az is kiderülhetett, hogy döntő többségük a parancsuralmi 
rendszer zátonyain megfeneklett, szakértelem nélkül megírt,2 felü-
letes ismertetés.  így csak nagyon elszórtan található néhány olyan 
kezdeményezés,  amely szűkebb hazánk  mélyebb és széles  kitekin-
tésű  társadalom-,  gazdaság-,  művelődéstörténeti  gyökereinek  
vizsgálódásához  járul  hozzá.  Arra is  rá  kell  azonban  mutatnunk,  
hogy a jelzett korban sajnos nemcsak általában Kárpátalja, de ezen 
belül  a  régió  magyarságának  históriája  tekintetében  sem  látott  
napvilágot  politikai  és  ideológiai  hatásoktól  mentes,  elfogulatlan  
elemzés,  illetve  összefoglalás.  

Természetesen nincs itt terünk az 1944-el kezdetét vevő szovjet 
korszak  helyi  tudósai  által  mintegy  fél  évszázad  alatt  elért,  té-
mánkba  vágó  eredményeinek  részletes  taglalására.  Az  I.  Rákóczi  
György  születésének  400.  évfordulója  tiszteletére  megrendezett  
emlékkonferencia keretén belül inkább csak arra vállalkozhatunk, 
hogy  szemléltessük,  hol  tart  most  a  felső-magyarországi  főkapi-
tány,  Erdély  későbbi  fejedelme  és  korának  ábrázolásában  immár  
a pártállami póráztól megszabadult kárpátaljai ukrán történetírás. 
Munkánk  kronológiai  határa  tehát  még  a  Szovjetunió  gorbacsovi  
enyhülési  korszakába nyúlik vissza,  s már a fiatal,  önálló Ukrajna 
létezésének jelen  szakaszában  zárul.  

Előre  kell  azonban  bocsátanunk,  hogy  a jelzett  időszakban  —  
1985—1993 — a helyzet  sajátosságából  adódóan vizsgálatunk  tár-
gyát  nem  csupán  a  szigorúan  tudományos  értelemben  vett  kiad-
ványok, illetve  az ilyenekben közölt  dolgozatok képezik.  Az elmér-
gesedett  ruszin—ukrán  vita,  az  időnként  tettlegességig  fajuló  
görög katolikus—pravoszlav  ellentét,  az autonómia-ügy  körüli bo-
nyodalmak tudniillik  a sajtó hasábjain is  erősen  éreztetik  hatásu-



kat,  s  az  egymás  írásaira  való  gyors  reagálás,  az  olvasóközönség  
megnyerése  és befolyásolása érdekében  az ukrán nyelvű lapok né-
melyike  időnként  — bármennyire  is  furcsának  tűnhet  —  a  szak-
folyóirat szerepét is betölti.  Egy-egy  cikk végén megtalálható  pél-
dául  a felhasznált  irodalom,  sőt  még  a levéltári  források jegyzéke 
is.  Ennélfogva  az  ismertetésre  kerülő munkák  közé  bekerültek  a  
sajtópublikációk is,  de felvettünk jegyzékünkbe  középiskolai  taná-
rok  által  írt  honismereti  tárgyú  tankönyveket,  illetve  brosúrákat  
is.  Ez utóbbiak bevonása mellett  szól  az, hogy a kötelező tananyag 
előadása  nagyon  jól  érzékelteti,  milyen  kép  alakul  ki  a  magyar  
múltról  a  többségi  nemzet  képviselői  körében.  Mindezek  tekinte-
tében  a teljességre  törekedtünk.  

Már a gorbacsovi éra előtti korszak szovjet-ukrán historiográfiai 
termését  átfogó  mutatók  is  jelzik,  hogy  I.  Rákóczi  György,  sőt  
általában  a  17.  század  kora  nem  tartozott  a  kutatókat  élénken  
foglalkoztató témák közé. A szakma művelőinek figyelmét — szinte 
kivétel  nélkül  —  inkább  a  tudományos  ranglétrán  gyors  előre-
haladást  biztosító  legújabbkori változások — Kárpátaljának  Szov-
jet-Ukrajnával  való  „újraegyesülése",  a  kolhoz  és  általában  a  
szovjet  rendszer,  a  lenini  nemzetiségi  politika,  vagyis  együttesen  
egy szűk réteg, a kommunisták hatalomrajutásának és uralmának, 
mint  az  emberi  jogok  legszélesebb  körű  biztosításának,  a  de-
mokrácia,  a jólét,  valamint  a  szabadság  kiteljesedésének  ünnep-
lése,  történeti  hitelesítése  kötötte  le.3  Sajnos  azt  kell  megálla-
pítanunk,  hogy  mind  az  erdélyi  fejedelem  személye,  mind  
gazdasági  és  tudományművelő  tevékenysége,  úgyszintén  kül-  és  
egyházpolitikája  háttérbe  szorult,  illetve  elfogult  értékeléseket  
kapott  a  magyarországi  történetírásban,4  sőt  a nemzeti  köztudat-
ban is.  

Az  Ungvári  Állami  Egyetem  tudósainak  hungarológiai  tárgyú  
publikációit a kezdetektől — 1945—1990-ig bemutató bibliográfia5 

nem  tud  kimondottan  I.  Rákóczi  Györggyel  foglalkozó  munkáról,  
s  a  17.  századra  is  a  regiszter  szerint  az  1463-ból  mindössze  9  
tétel  vonatkoztatható,6  abból  is  7  nem  ukrán  történész  tollából  
származik.  Nem  tudott  felvenni  jegyzékébe  hasonló  tematikájú  
közléseket  az  említett  felsőoktatási  intézmény tanárai  és  munka-
társai nyomtatásban megjelent főbb munkáinak, illetve  a regioná-
lis  tudományos  konferenciák  repertóriuma8  sem.  



Az általunk behatárolt időszak — 1985—1993 — ukrán történeti 
irodalma tekintetében  a kronológiai  elvet  követve  először  D.  D.  Da-
niljuk,  V.  I.  Iljko  brosúráját9  kell  említenünk,  amely  Kárpátalja  
benépesedése  és kultúrája fejlődésének előzményeit vizsgálja  egé-
szen  a  19.  század  közepéig.  Az ungvári  egyetem  két  tudóstanárá-
nak munkájában sok minden megtalálható: az őskőkor és a későbbi 
korok régészeti  emlékeinek  bő,  de ugyanakkor  egyoldalú  bemuta-
tása,  a  dákoromán  és  a  szlovák  kontinuitás-elmélet  után  egy  
újabb,  a fehér horvát—ruszin—ukrán  folytonosság  elfogadtatása,  
Kárpátalja Kijevi Ruszhoz való tartozásának axiómája — témánk-
ba vágó  utalást  azonban  nem  találunk.  Igaz,  elég  furcsa  a  tudo-
mány  iránt  érdeklődő  olvasóközönség  számára  íródott  kis  köny-
vecske  szóban  forgó  periódusunkat  tartalmazó  II.  fejezetének  a  
címe  is:  „Területünk  a XIV—XVIII.  században.  írásbeliség,  törté-
nelmi  ismeretek  keletkezése.  A kárpátontúliak  kulturális  kapcso-
latai  az  ukrán  és  orosz  föld  lakosságával."10  E  megfogalmazás  
ugyanis  egyrészt  azt  sejteti,  mintha  a betűvetés  tudománya  régi-
ónkban  csupán  a  14.  századtól  kezdve  vált  volna  ismertté,  más-
részt  a kulturális érintkezések tekintetében pedig kizárólagosan a 
keleti irányú hatás érvényesülését hiteti el. Az egyoldalú szemlélet 
következtében  aztán  a szerzőpáros  munkájában nemcsak  I. Rákó-
czi  György  gazdálkodásáról  és  hadtörténeti  szerepéről  nem  esik  
szó, hanem kimarad általában a kor művelődéspolitikájának  helyi  
vonatkozása is. Pedig, témánknál maradva, szűkebb hazánk tekin-
tetében éppen I. Rákóczi György tudománypártoló  tevékenységéről  
ismeretes többek között, hogy a fejedelem Munkács városába „aka-
démikus mestert" állított,  akinek rövidesen tanítani kellett.  Úgy  
tűnik,  ez  az  apró adat, ha  már a fejedelem egyéb  „mellékes" tevé-
kenysége  nem  is,  talán  helyt  kaphatott  volna  a  régiónk  14—18.  
századi  kulturális  életét  áttekintő részben.  De  hozhattunk  volna  

12 
fel  példát  persze  más  századból  is.  

Mellesleg  a szerzőpáros  csak egy helyen írja le  a Rákóczi nevet, 
de itt sem az  1630—1648 között uralkodó erdélyi fejedelemről van 
szó,  hanem  kései  utódáról.  A  18.  században  keletkezett,  valószí-
nűleg  egy helyi  pap,  Grigási  Mihály  által  összeállított  ún.  huklo-
vói  évkönyv anyagának ismertetése közben tudniillik a két tudós 
felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  krónikás  az  1660—1830  között  
zajló történések  leírásakor nem csupán a helyi jelentőségű  esemé-



nyeket  rögzítette,  hanem  egyben  reagált  a  külpolitikai  fejlemé-
nyekre  is.  Ennek  keretén  belül  esik  szó  aztán  II.  Rákóczi  Ferenc  
itteni tartózkodásáról,  az 1703—1711.  évi Habsburg-ellenes felke-
lés  résztvevői  — a kurucok Verhovinán való  teleléséről.14  

Érdekes  módon  I.  Rákóczi  György korát  a szerzőpáros  „Terüle-
tünk  a XVIII  — a XIX.  század  első felében.  Társadalmi-politikai  
mozgalmak.  Kárpátontúl  kapcsolata  Ukrajnával  és  Oroszország-
gal" című fejezetben  érinti.  Itt,  rámutatva  a jelzett  időszak  sajá-
tosságára,  megállapítja,  hogy  „а  XVII.  század  Habsburg-ellenes  
háborúi,  a  tizenötéves  háború  Ausztria  és  Törökország  között  
(1591—1606),  a  harmincéves  háború  (1618—1649)  súlyos  teher-
ként  nehezedtek  a  parasztságra...  Mindez  a  néptömegek  kizsák-
mányolóik  elleni  harcának  erősödéséhez  vezetett,  amely  a  XVII.  
századtól  még vallási,  katolikus-ellenes  formát is  ölt..."  5  

A tudományos  munka szerzői állást foglalnak a kor kiemelkedő 
eseménye, a görög szertartású egyház Rómával való egyesülésének 
kérdésében  is.  Az  ungvári  vártemplom  falai  között  1646  áprilisá-
ban  lezajlott  unióról  úgy  tudják,  hogy  azt  a  „magyar  hűbérurak  
uralkodásuk megszilárdítása érdekében erőszakosan vitték keresz-
tül."16  Majd  hozzáteszik:  „A  parasztság  erőszakos  katolizációja  
együttjárt  nemzeti  büszkeségük  semmibevételével,  évszázados  
kultúrájuk megsemmisítésével."17  A kor egyház- és iskolapolitiká-
járól  azt  tartják  fontosnak  kiemelni,  hogy  a jezsuiták  helyi  befo-
lyásuk megteremtése érdekében „1624—ben Nagyszombatban a ne-
mesek  gyerekei  számára  előbb  gimnáziumot,  1635-ben  pedig  
egyetemet  alapítottak.  Ebben  néhány  helyet  kijelöltek  a  kárpát-
aljai  ukránok  számára  is."18  Nem  foglalkozhatunk  itt  bővebben  a  
magyarországi  ruténok  egyháztörténetében  új  kort  nyitó  egyesü-
lési  mozgalom  hátterének  és jelentőségének  megvilágításával.  A  
tényszerűség  kedvéért  annyit  azonban  mindenképpen  hozzá  kell  
fűznünk,  hogy  az  unió  nem egyszeri,  előzmények  nélküli,  Ungvá-
ron  deklarált  aktus  volt.  Ezt  mintegy  75  éven  át  tartó  hosszas  
folyamat  egyik  állomásának  kell  tekintenünk,  amely  termé-
szetesen  időben jóval  korábbra  nyúlik  vissza  és  külföldi  hatást  
is  mutat.  Régiónk  tekintetében  ismeretes  ugyanis  Krupeckij Ata-
náz  premisU,  Taraszovics  Bazil  munkácsi  püspök  1614,  illetve  
1640. évi eredménytelen uniós kísérlete.  Ez utóbbi  kezdeményezés  
balsikerű kimenetele  egyébként  összefüggésbe hozható  I.  Rákóczi  



György tevékenységével.  Ennek előzményéhez tartozik, hogy a ka-
tolikus  hitvallásnak  az  egri  püspök,  Lippay  György  előtt  történő  
letételére  készülődő  Taraszovicsot  a  munkácsi  várkapitány,  Bal-
ling János  elfogta és  bebörtönözte.  így  gördített  akadályt  az  unió  
elé,  amelynek  révén  a munkácsi  püspök  olyan  kiváltságokhoz  ju-
tott  volna,  amelyek  őt  a  vár  mindenkori  urától  függetlenítik.  I.  
Rákóczi  György erdélyi  fejedelem,  s egyben  a munkácsi  uradalom  
tulajdonosa  a  Szentszék  és  a  király  közbenjárására  szabadon  bo-
csátotta  ugyan  a püspököt,  de székhelyére  való visszatérését  még  
a  király  személyes  kérésére  sem  engedte  meg.  A  legfelsőbb  mél-
tósággal  való  szembehelyezkedésekor  az  uradalom tulajdonosa — 
I.  Rákóczi  György — arra hivatkozott,  hogy  a munkácsi  püspököt  
mindenkor  a várurak helyezték  tisztségükbe,  vagy fosztották  meg  
attól.  Taraszovics  szabadulása  után  Bécsben  tette  le  a  hitvallást,  
s csak élete végén,  1648 körül térhetett vissza Munkácsra,  aminek  
feltétele viszont  az volt, hogy az uniót legalábbis külsőleg meg kel-
lett tagadnia.20  Ennyit  „a magyar hűbérurak uralmuk fenntartása 
érdekében erőszakosan keresztül vitt" uniójáról. A konklúziót von-
ja le  az  olvasó.  

1991  augusztusától  kezdve  71  részben  közölte  a  Zakarpatszka  
Pravda21  V.  M. Melnyik  történészprofesszor  majdnem  egy  évtize-
des kutatómunkájának eredményeit „Zakarpatci" (Kárpátontúliak) 
címen.  A  hatalmas  terjedelmű  cikksorozat  szerzője,  aki  tanul-
mánya  megírásához,  állítása  szerint,  „mintegy  háromezer  törté-
neti, nyelvi, etnográfiai, folklór és egyéb forrást használt fel"22 ma-
gasra teszi  a mércét: írását olyan műnek tekinti,  amelyben  először  
vizsgálja  a ruszinok kialakulását,  etnokulturális  örökségét,  s  álta-
lában etnikai történetüket. A korábbi szakirodalom fölött elhamar-
kodottan kimondott ítélet,  a kérdéskör valamennyi  összetevőjének  
tisztázására  irányuló vágy  annyira  magával  ragadja,  hogy  kárpá-
tontúliak (értsd: kárpátaljaiak — S. K.) néven szinte  észrevétlenül  
egy  új népet  kreál,  amelyen kizárólag ruszinokat  (ukránokat)  ért.  
Kirekesztő,  térségünk  lakosságának  nemzetiségi  összetételét  ig-
noráló  felfogását  nem  is  titkolja.  A  terjedelmes  sorozat  befejező  
strófáiban  ugyanis  megjegyzi:  „A munka  lényegesen  többet  nyer,  
ha  figyelembe  vette volna  a Kárpátontúlon  (értsd: Kárpátalján — 
S. K.) élő magyarok, szlovákok, németek,  románok és más nemzeti 
kisebbségek  etnikai  történetét."23  Sajnos,  ki  kell  ábrándítanunk  



az  új népet  létrehozó  elmélet  megalkotóját,  hiszen  a  „kárpátontú-
liak" („zakarpatci")  fogalmat,  mint  csak  a helyi  ruszinokat  (ukrá-
nokat)  jelölő  szinonimát,  jelenleg  még  sem  a  történet-,  sem  a  
nyelv-,  sem  pedig  a néprajztudomány  nem ismerte  el.  

Az  egyoldalú  szemlélet  ellenére  V.  M.  Melnyik  akarva-akarat-
lanul helyenként mégis beleütközik  a magyar múltba. A „Kozákok 
a  Kárpátokon  túl" című részben24  elmondja,  hogy  e katonai  szer-
vezetbe tömörült réteg gyakran megfordult térségünkben.  „Másod-
ízben  (először  1596  körül jártak  itt  — S.  K.)  1616-ban  Homonna  
környékén  tűntek  fel, mint  Drugeth Jurij  (értsd:  György — S.  K.)  
ungi és zempléni főispán szövetségesei,  aki, mivel erdélyi fejedelem 
akart lenni, harcot indított Bethlen Gábor ellen."25  Még fontosabb-
nak  tartja  az  1648—1654.  évi  Lengyelország  ellen  folytatott  fel-
szabadító  háború  résztvevőinek  behatolását  „Homonna és  Uzsho-
rod  (értsd: Ungvár  — S.  K.) vidékére,  ahol  a Drugethek  birtokait  
pusztították",2  majd „Bogdan Hmelnyickij követeinek 3000 kozák 
kíséretében  Vilovszkij  ezredes vezetésével  tett  látogatását  Muka-
csevo  (értsd:  Munkács  — S.  K.) városában  II.  Rákóczi  György  er-
délyi  fejedelemnél."27  A szerző minderről  csupán  azért  emlékezik  
meg, mert az ukrán kozákok „kárpátontúli" és kelet-szlovákiai  tar-
tózkodása  „hatással  volt  a térség  őslakosságának  (értsd:  ruszinok  
»ukránok«  — S.  K.) etnikai  öntudatára",  az  észak-magyarországi  
megyék „antifeudális és felszabadító mozgalmának  kibontakozásá-
ra."  8  Később,  a 29.  fejezetben, megvonva  a  14—18.  század  mérle-
gét,  e  korszakot  úgy jellemzi,  mint  az idegen  asszimilálok  erősza-
kos  előretörését,  „amikor  az  aktív  magyarosításhoz  az  1649.  évi  
vallási  unió után  még katolizálás  is  párosult."29  

„Kárpátontúl  —  az  ukrán  állam  földje" (Zakarpatyja  — zemlja  
ukrajinszkoji  derzsavi)  címen30  jelentette  meg  monográfiáját  
1991-ben J. Himinec professzor. Bár a könyv szerzője jelenleg Flo-
ridában,  North  Portban  él,  munkáját,  amely  itt  Ungváron  látott  
napvilágot,  s  ő maga is  régiónkból  került  ki,  úgy  döntöttünk,  fel-
vesszük  jegyzetanyagunkba.  

Az ukrán tudós  a szláv dominancia hangsúlyozásával  tekinti  át  
a régió  múltját  a népvándorlások  korától  egészen  1945-ig.  Művé-
ben  találkozhatunk  azzal  az  „1000—1036"  között  uralkodó  Szent  
Istvánnal,  aki kihasználva Kijev gyengeségét „Kárpátontúlt (értsd: 
Kárpátalját  —  S.  K.)  egyesítette  Magyarországgal,  érintetlenül  



Ol 

hagyva itt még  a Rusz idején kialakult  rendet,"  vagy  azokkal  az  
Árpád-házi  királyokkal,  akik  „udvarában  ukrán  nyelven  beszél-
tek",32  mert  ez  volt  „akkoriban  ott  a  felvilágosult  emberek  nyel-
ve",  vagy  éppen  azzal  a  Dózsa  Jurijjal,  aki  1514—ben  „Buda-
pest"34  alatt  toborozta  a  felkelőket,  a  „Zsigmond  által  
Korjatovicsnak  ajándékozott  munkácsi,  makovicai,  illetve  zemplé-
ni  fejedelemségekkel"35  és  még  folytathatnánk  a  hasonló  példák  
felsorolását. A Rákóczi nevet viszont hiába keressük a 143 oldalnyi 
monográfiában.  Ez  annál  is  inkább  meglepő,  mert  az  Amerikai  
Egyesült  Államokban  élő J.  Himinec  éppen  Munkács  mellett  szü-
letett  és  innen  került  el jelenlegi  hazájába.  

Vizsgált  időszakunk  tekintetében  csupán  az unió története  fog-
lalkoztatja hosszasabban.  E folymat korai előzményéről,  a munká-
csi  püspökség  alapításáról  úgy tudja,  hogy  azt  „a római  katolikus  
klérus  akaratával  megegyezően  a  magyar  hatalom  hozta  létre  
1491-ben,  azzal  a céllal,  hogy az ukránokat megszabadítsák  a ga-
líciai  pravoszlav  püspökök  befolyásától..."36  Véleménye  szerint  a  
17.  században  teljesen  az  egri  püspökség  befolyása  alá  került,  
amely  a ruszin  parókiák  egymás utáni  felszámolásában  öltött for-
mát. „Kárpátontúl  (értsd: Kárpátalja — S.  K.) nemzeti-vallási  éle-
tének válsága  annyira elmélyült,  hogy nemcsak  a parasztokat job-
bágyosították  el,  hanem  a  pravoszlav  papságot  is.  Megkezdődött  
az ukránok megsemmisítésének első fázisa."3  Kiegészítve a képet, 
a  magyarországi  rutének  egyháztörténetében  új  kort  nyitó  1646.  
évi ungvári  uniót,  annak  állítólagos következményeit  összefüggés-
be hozza a helyi ukrán főnemesség  17. századi eltűnésével is. Erről 
így ír: „A magyarosítás  nyomása alatt Kárpátontúl  (értsd: Kárpát-
alja  —  S.  K.)  ukrán  mágnásai  a  latin  hitre  tértek  át,  s  ezért  a  
királyok kezéből tisztségeket,  vagy földbirtokokat kaptak.  Áttérve  
az  új katolikus  hitre  egykori  szláv  nevüket  a  magyar  arisztokrá-
ciához hasonló nevekre változtatták.  így a szláv-ukrán  származá-
sú nemességből magyar nevekkel rendelkező új nemesség jött létre. 
Az  ukrán  néppel  csak  az  elszegényedett  nemesség  és  a  parasztok  
maradtak."3 

Befejezve  e  könyv  szemléletének  bemutatását  a  monográfia  
szerzőjének még egy szenzáció számba menő megállapítására  sze-
retnénk  felhívni  a  figyelmet,  amely  megítélésünk  szerint  szintén  
fontos témánk  szempontjából,  még akkor is, ha  „csupán" termino-



lógiai  értelmezésről  van  szó.  Feltéve  önmagának  azt  a  kérdést,  
hogy  „mi is  a történelmi  Kárpátontúl  (értsd: Kárpátalja — S.  K.)",  
így  válaszol  rá:  „A történelmi  Kárpátontúl  az  ukránok  által  ős-
időktől  lakott  kárpátontúli  területek,  azaz:  az  Ukrán  SZSZK mai 
Kárpátontúli  Területe,  Epeijes-vidék  a  Közép—Szlovákiai  Hegy-
ségig,  az egész  Tiszántúl,  a Tisza és  a Duna összefolyásáig (a tör-
ténelmi  »Marchia  Ruthenorum«  — X.  század),  amely ma  Magyar-
országhoz  tartozik,  az  egész  Erdőntúl,  a  valamikori  Erdély,  ma  
Románia."39  Kárpátalja  területi  kiteijedésének  ilyen  meghatáro-
zása,  úgy  gondoljuk,  mindennél  pontosabban  szemlélteti  a  szerző  
vizsgálódásainak  történeti  mélységét.  

Külön  kell  szólnunk  Jurij  Mudra  ungvári  történelemtanár  tu-
dományos-népszerűsítő  — 21 részben  megjelent  —  cikksorozatá-
ról, amely később brosúra40  formájában is testet öltve a Kárpáton-
túli  Területi  Pedagógus  Továbbképző  Intézet  jóváhagyásával  
újabban kötelező honismereti  tananyag  az ukrán nyelvű  középis-
kolákban. A „Novini Zakarpattya" hasábjain  1991 márciusától „Vi-
dékünk — történelmünk" (Nas kraj — nasa isztorija) címen folya-
matosan  publikált  dolgozat  egyfajta  szintézisnek  tekinthető.  A  
kezdetektől  a  18.  század  végéig42  foglalja  össze  szűkebb  hazánk  
régmúltját  úgy,  hogy jegyzetanyagába  felveszi  az  1944-es  rend-
szerváltást  követő  szovjet  érában  kitermelt  szinte  valamennyi  
szakirodalmat,  míg a korábbi időszakból felfogása szerint  válogat.  
E  források  adatainak  kritikátlan  átvételéből  fakad  a mű  sajátos-
sága: észrevétlenül  az olvasó elé tárja a második világháború utáni 
kárpátaljai  történeti  kutatások  szintjének  tükörképét.  

így  kialakított  látásmódja  alapján  már  maga  a  sorozatcím  is  
elgondolkodtató.  Akarva-akaratlan  felmerül  az  olvasóban  a  kér-
dés: vajon kinek  a vidékéről  és történelméről  van  szó? A bevezető  
sorok  azonban  rögtön  eloszlatják  kételyeinket,  ugyanis  igyekszik  
leszögezni: „őslakosoknak az ukránokat tekintik. Az ukránokon kí-
vül élnekmég: ittmagyarok,  oroszok, románok, szlovákok, németek 
és mások...,  de ezekről  a későbbiekben furcsa módon megfeled-
kezik.  Az e népek  által  megtöltött  tájról pedig ugyanitt  megjegyzi  
még, hogy azt  „a magyar hűbérurak csak a XI. században foglalták 
el.  Mellesleg  a  magyarokról  azt  is  tudja,  hogy  azok  a  helyben  
talált  szlávoktól  nemcsak  „egy sor szociális-gazdasági  intézményt  
kölcsönöztek, hanem a nyelvet is."45 Vaszil Pacsovszkij történészre 



hivatkozva vallja,  hogy  „a szláv  nyelv  a magyaroknak  1394-ig  ál-
lamnyelvként  szolgált.  Csak  aztán  alakul  ki  a  saját,  mai  magyar  
nyelvük,  amely nemzetállami  szintre  emelkedik."46  

E prekoncepció,  valamint  az  eltúlzott  honismereti  beállítottság  
alapján úgy mutatja be a Bocskai István és Bethlen  Gábor vezette 
szabadságküzdelmeket,  illetve  a  bécsi  udvar  törekvését,  mintha  
azok  lényege  vidékünk  katonai  értelemben  vett  elfoglalásában,  
vagy éppen megtartásában merült volna ki. Mindezek hatása  alatt  
kibontakozó helyi  politikai  megmozdulások  pedig olyan  regionális  
szabadságharc jelleget  öltenek,  amelyek  „Kárpátalja" területi  egy-
ségének  megőrzése  érdekében  egyszerre  királyi  Magyarország-,  
azaz Habsburg-, illetve Erdély-ellenesek.  Erre utal  a szóban forgó 
mozgalmak helyének kijelölése szűkebb hazánk  17. század első fe-
lének  történetében;  tudniillik  az  ide  vonatkozó  alfejezet  címét  a  
következőképpen  fogalmazza  meg:  „A  Habsburgok  és  az  erdélyi  
fejedelmek belháborúja.  Ki uralja Kelet-Kárpátontúlt  (értsd: Kár-
pátalját  —  S.  K.)?"  Az  utóbbi  függetlenségi  küzdelmei,  a  bécsi  
békében  rögzített  területi  és  hatalmi  viszonyok  visszaállítására  
tett  kísérletek  ennélfogva háttérbe  szorulnak.  A cikksorozat  szer-
zője  mégcsak  említést  sem  tesz  például  a  felső-magyarországi  
Habsburg-ellenes  felkelés  megszervezéséről  és  sikereiről,  illetve  
ez  időből  „az  ungi  és  zempléni  főispán  Drugeth  Jurij  (György)  és  
Bethlen  Gábor  között  Erdély  trónjáért  dúló  hároméves  (1616—  
1619)  belháborút"48  emleget.  Ennek  keretén  belül  láttatja  az ifjú 
Rákóczi  György  1619  novemberében  a homonnai  mezőn  elszenve-
dett  vereségét,  amikor  Drugeth  György  Lengyelországban  tobor-
zott katonái,  kiknek többségét kozákok alkották,  rövid idő leforgá-
sa alatt vereséget mértek a felső-magyarországi főkapitány kisebb 
létszámú hadára.  A pártütő főúr túlerőben levő intervenciós  sere-
géről J.  Mudra azt is tudni véli,  hogy az egészen Kassáig  nyomult  
előre,  pusztítva  a  Zemplénnel  „szomszédos  megyék  földesúri  bir-
tokait", de „több hétig időztek Kárpátontúlon is (Ung megye),  majd 
visszatértek  Ukrajnába."49  

I.  Rákóczi  György trónra kerülésének  körülményeit  pedig  rövi-
den így foglalja össze: „Bethlen  Gábor halála  (1629) után felesége, 
Brandenburgi  Katalin  lett  Erdély  fejedelemasszonya.  Igaz,  nem  
sokáig,  mert  az  erdélyi  hűbérurak  I.  Rákóczi  Jurijt  (György)  
(1629—1648) választották fejedelmükké..."50  A középiskolai  törté-



nelemtanár  a továbbiakban  megfogalmazza  az  egykori  borsodi  fő-
ispán és felső-magyarországi  főkapitány,  majd fejedelmi  tanácsos  
Habsburg-ellenes  célkitűzéseinek kvinteszenciáját,  rámutatva eb-
ben vidékünk  központi  szerepére.  „I. Rákóczi  György Erdély  élére  
kerülve  arra törekedett  — állítja  a szerző —, hogy elismertesse  a  
Habsburgokkal  az  erdélyi  fejedelmek  Bethlen  Gábor által  megvá-
sárolt  örökjogát  a munkácsi  vár  uradalmára.  II.  Habsburg  Ferdi-
nánd beleegyezve  I.  Rákóczi  György követelésébe,  átadja  neki  ezt  
az  uradalmat.  Ettől  kezdve  a  Rákócziak,  mint  Erdély  fejedelmei  
egészen  1711-ig  a  vár  és  az  uradalom  tulajdonosai  lettek.  Sőt,  
Munkácsot  teszik  a Fejedelemség  fővárosává."51  

I.  Rákóczi  György  politikai  koncepciójának,  enyhén  szólva,  le-
egyszerűsített  értelmezése  után  a  parasztság  sanyarú  helyzetét  
érzékeltető részben emlékezik  meg J.  Mudra  az  1646.  évi  ungvári  
unióról.  A  római  egyházzal  való  egyesülés  okát  a  következőkkel  
magyarázza:  „A főurak,  akik  többsége  idegen  származású  volt,  e  
vidéket gyarmatuknak tekintették.  Ok nemcsak jobbágysorsra jut-
tatták  a parasztságot,  hanem  törekedtek  a helyi  lakosság  elnem-
zettelenítésére,  katolikus hitre térítésére is.  Ebból a célból hozzák 
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létre  Kárpátontúlon  az egyházi  uniót  (1646)..."  Ugyanitt,  azaz  a  
parasztság keserű sorsának bemutatása kapcsán említi azt is, hogy 
vidékünk  lakosságának  antifeudális  harcára jelentős  hatást  gya-
korolt  az ukrán nép felszabadító háborúja Bogdan Hmelnyickij ve-
zetésével.  „Hmelnyickij  seregének  nyugat-ukrajnai  földeken  való  
feltűnéséről  érkező  hírekkel  egyidőben  növekszik  a  parasztmeg-
mozdulások  hulláma  Kárpátontúlon  (értsd: Kárpátalján — S.  K.).  
Aktivizálódik  az  opriskok  mozgalma  olyan falvakban,  mint  Biszt-
rij,  Ljuta,  Zahorb,  Sztavna,  Uzsok.  Az  opriskok  csapatait  F.  Far-
kas,  P. Varga,  I.  Szivokop vezetik.  Ezek rátámadnak  a  Drugethek 
Ung  megyei  birtokaira"  —  állapítja  meg  a  szerző  a  17.  század  
első felét  átfogó fejezetének  záró  soraiban.  

Szintén  a  középiskolai  tanárok  és  tanulók  honismereti  tájéko-
zódását  hivatott  elősegíteni  — immár  nem  cikksorozat  vagy  bro-
súra  formájában — А. V.  Olasin  „Kárpátontúl  története" című se-
gédkönyve.  Az  1992-ben  Munkácson  megjelent  mű  210  oldalon  
vázolja  régiónk  múltját  a  kezdetektől  egészen  1991-ig,  amit  az  
érthetőség  kedvéért  egyes  fontosabb  szakkifejezések  és  az  ese-
ménytörténetből  vett  dátumok  magyarázata  egészít  ki.  Érdemes  



beleolvasni  a jövő generációjának  és  a jelenlegi  ukrán  történész-
kollégáknak  az alapismereteket  nyújtó könyv ez utóbbi részébe.  A  
történelmi  terminológia  tekintetében  már rögtön  a jegyzékbe  vett  
második  szón  megütközhetünk:  „Erdélyi  vajda  —  a  16—17.  szá-
zadban  az  Erdélyi  Fejedelemség  feje."  De  folytathatjuk  a  sort  
tovább  is:  „Hajdúk —  a  főurak  és  a  gazdagok  fegyveres  védői";55  

„Kurucok — az  1703—1711.  évi parasztfelkelés és felszabadító há-
ború résztvevői"56  stb.  Csak  a  főbb kronológiai  adatokra  korláto-
zódó felsorolás pedig így igazítja el  a vidékünk történetében járat-
lan  középiskolai  tanulót  és  tanárt  egyaránt:  „9.  század  —  a  
fehérhorvátok  fejedelemségének  megalakulása  Uzshorod  (értsd:  
Ungvár  — S.  K.) központtal";57  ,,867.  év — a kereszténység  beve-
zetése  a Felső-Tisza  vidékén";  „896.  év — a magyar törzsek  át-
kelése  a  Kárpátokon";59  „A 11.  század 30-as  évei  —  Kárpátontúl  
(értsd: Kárpátalia — S.  K.) déli részének elfoglalása a magyar hű-
bérurak által";6  „13. század — kárpátontúli  (értsd: kárpátaljai — 
S.  K.)  földek meghódítása  a magyar  földesurak  által";6  „1595.  év  
— Kárpátontúl  (értsd:  Kárpátalja  — S.  K.)  Erdélyhez  való  csato-
lása."62 

Vizsgált témánkat A. V. Olasin  „A kárpátontúli földek a 17. szá-
zadban"  című  fejezetben  rendszerezte,  amelynek  mondanivalóját  
a  következő pontokba  szedve  táija  az  olvasó  elé:  „1. A  hűbéri  vi-
szonyok fejlődése",63  „2. A katolicizmus  előretörése",64  „3.  Harc  a  
katolicizmus  ellen.  Mihajlo  Andrella",65  „4.  Osztályharc",66  „5.  A  
hódítók elleni  harc",67  „6. A kultúra fejlődése".68  Már e  konglome-
rátum,  vagyis  a  paragrafusok  kijelölése  — akárcsak  a  terminoló-
giai  és  kronológiai  áttekintés  — is jelzi  a középiskolai  tanár  beál-
lítottságát,  amelynek  lényegét  a jelenlegi  határok  közé  szorított  
régiónk különböző korokon át végigkísérő különálló státusának el-
ismertetése  képezi. Az efféle kezelési  módot igazoló állítások  sorát  
vonultatja fel  a  17. század  eseményekben  gazdag éráját  átfogó fe-
jezete is. Ennek bevezető soraiban megállapítja például, hogy „Kár-
pátontúl  (értsd: Kárpátalja — S.  K.) dolgozó tömegeinek  társadal-
mi-gazdasági  helyzete  a  17.  században  egyáltalán  nem javult,  a  
vidék kis területe  a Habsburgoknak  a törökkel,  az erdélyi fejedel-
meknek  a magyar főurakkal folytatott  állandó háborúinak  szinte-
révé  válik.  Egymásra  támadva  a  hódítók  falvakat  és  városokat  
semmisítettek  meg,  kifosztották  a  békés  lakosságot."69  így  e  kor  



különböző  irányú  és  indíttatású  politikai  mozgalma  később  úgy  
elevenedik fel előttünk, mint a vidék önállóságának felszámolására 
tett kísérletek sorozata. „1613-ban a kárpátontúli földeket Bethlen 
Gábor  erdélyi  fejedelem  fosztogatja,  1630-tól  1660-ig  a  Rákóczi  
fejedelmek, a török janicsárok,  a lengyel nemesség csapatai  törnek 
be  ide,  a  17.  század  70—80-as  éveiben  a  labancok  és  a  kurucok  

70 
között folyik  a háború"  — foglalja össze  közel  100 év  eseményét  
A.  V.  Olasin,  majd  e küzdelmek  hódító jellegét  igazolva,  siet  hoz-
zátenni:  „Ebben  az  időben  rombolták  le  az  uzshorodi  (értsd:  ung-
vári  —  S.  K.)  várat,  semmisítették  meg  Uzshorod  lakóházainak  
felét,  majdnem  minden  lakóházat  Perecsenyben,  Nagybereznán,  
40  falut  a  mukacsevói  (értsd:  munkácsi  —  S.  K.)  vár  körül."  
Mindezek után nem lepődhetünk meg a szerző következő állításán 
sem:  „Az  idegen  elnyomás  akadályozta  Kárpátontúl  (értsd:  Kár-
pátalja — S.  K.) gazdasági  és politikai  fejlődését. A dolgozó töme-
gek tűrték a hűbéri és nemzeti elnyomást."72 Aki számára mégsem 
lenne  világos,  hogy  ki  nyomott  el  kit,  azoknak  elmagyarázza:  „A  
megyékben  a vezető posztokat  a magyar hűbérurak  foglalták  el...  
A lakosság  döntő többsége jogtalan volt,"73  majd kiegészítve  ezt  a  
képet,  a  17.  századi  feudális  birtokrendszer  rekonstruálásakor,  
hangsúlyozza: ,A földek többsége  átkerül  a magyar hűbérurak  ke-
zébe."74 

Akárcsak a többi, fentebb már tárgyalt munkák szerzői, А. V. Ola-
sin  sem  megy  el  szó  nélkül  a  katolicizmus  előretörésének  helyi  
visszhangja mellett. A magyarországi rutének  egyháztörténetében  
új kort nyitó  ungvári  unió előzményeinek  keretén  belül  fontosnak 
tartja hangsúlyozni  a Vatikán és  a Habsburg-dinasztia  világural-
mi törekvéseinek találkozását, valamint összefonódását. E hatalmi 
viszonyban  különösen  az  első felet,  a  római  pápákat  marasztalja  
el,  mint  olyanokat,  akik  „a régi  időktől  fogva győzködték  a katoli-
kus  uralkodókat  a pravoszlav  népek  elleni  támadásra  és  azok  ál-
lamainak  lerombolására."75  Véleménye  szerint  a Habsburgok  ha-
talomrajutása egyben a katolicizmus támadását is magával vonja, 
ami Lengyelországon és Magyarországon  át elérte  a  „kárpátontúli  
(értsd: kárpátaljai  — S.  K.) földeket" is,  s  a pravoszlávok és a pro-
testánsok  üldözésében  nyilvánult  meg.  Régiónkban  az  „új vallás" 
kegyetlen támadásait  az ungvári  uradalom tulajdonosának,  „Dru-
geth  Jurij  (értsd:  György  —  S.  K.)  gróf'  nevével  hozza  összefüg-



gésbe,  akiről  úgy  tudja,  hogy  az  1612-ben  birtokaira  behivatta  
Krupeckij  Atanáz  premisli  unitus  püspököt.  Ennek  a  római  egy-
házzal  való  egyesülési  igyekezetét  „az unió  Kárpátontúlon  (értsd:  
Kárpátalján — S.  K.) való  bevezetése  első próbálkozásának"76  te-
kinti,  az új hitvallás  1646. április 24-én az ungvári vártemplomban 
63 rutén lelkész  által  bekövetkezett  letételét  követő korszakot  pe-
dig „a dolgozók szellemi rabságának a helyi ukrán kultúra legszebb 
vívmányai megsemmisítésének"77  kezdeteként értékeli.  „Hivatalo-
san  az  ungvári  unió  a  római  pápa  áldása  után  1649-ben  volt  ki-
kiáltva.  Kárpátontúl  (értsd:  Kárpátalja  — S.  K.)  keleti  részében,  
amely  az  erdélyi  fejedelmekhez  tartozott,  a pravoszlav  egyház  to-
vábbra  is  fennmaradt"78  —  állapítja  meg  A.  V.  Olasin  a  témát  
érintő alfejezet befejező részében. 

A  4.  pontban  „Osztályharc"  cím  alatt  kezdetben  a  17.  század  
20—30-as  évek fordulójának,  a Kárpátokban is visszhangra  talált  
opriskok mozgalmának szentel némi teret, egyben bizonyítva, hogy 
vidékünk parasztjai részt vettek  az említett hegységtől  keletre  élő  
sorstársaik megsegítése érdekében az elnyomók leverésére indított 
megmozdulásokban,  rátámadtak  például  Kazimir  Turszkij  és  
Sztadnickij  lengyel  nemesek  birtokaira.79  Majd  egyértelműen  
ugyanebbe  a  kategóriába  sorolja,  azaz  a  földesurak  iránt  táplált  
elégedetlenség újabb hullámának fogja föl a Gömör, Borsod, Torna, 
Abaúj  megye  kilenc  parasztvármegyéjének  felkelését,  amelynek  
1631 nyarán történő kibontakozását, mint ismeretes, a területükön 
állomásozó  katonaság  garázdálkodása  váltotta  ki.  Teszi  ezt  anél-
kül,  hogy  nemcsak  a  megyéket,  hanem  még  a  felkelt  parasztok  
vezetőinek  a nevét — Csuka  Imre,  Bonta János,  Császár  Péter — 
sem  említi  az  ukrán  olvasóközönségnek.  Ehelyett  torzítva  így  ál-
talánosít:  „1631 őszén felkeltek  a szlovák  és  magyar jobbágyok  és  
kis idő múltán csatlakoztak  hozzájuk  Kárpátontúl  (értsd:  Kárpát-
alja  —  S.  K.)  néptömegei  is."80  Bár  gyakorlatilag  a  felkelésnek  
csak  Ung  megyei  visszhangjáról  van  tudomásunk,  A.  V.  Olasin  
hozzáteszi  még  az  előbbiekhez,  hogy „Kárpátontúl  (értsd:  Kárpát-
alja — S.  K.) jobbágyainak  megmozdulása  olyan méreteket  öltött,  
hogy  az  osztrák  császár  1643-ban  dekrétumot  adott  ki,  melyben  
felszólítja a főurakat és Ung megye vezetőségét  a nemesi  birtokok-
ra rátámadt felkelők ellen való erélyes fellépésre."81 A leegyszerű-
sítő  eljárás  következtében  olyan  kép  rajzolódik  elénk,  mintha  az  



1631  „őszén" kitört  felkelés  szűkebb hazánk  területén  még  1643-
ban  sem  ért  volna  véget,  sőt  a  szerző  következő mondata^2  e  te-
kintetben azt is sugallja, mintha a helyi nemesség közgyűlését még 
1647-ben is az 1631 óta tartó parasztháború leverése foglalkoztat-
ná. 

A  helyi  parasztok  antifeudális  harcának  újabb fellángolását  a  
történelemtanár  az  ukrán  nép  1648—1654.  évi  felszabadító  há-
borújával, nevezetesen  Bogdan Hmelnyickij nyugat-ukrajnai  had-
járatával  hozza  összefüggésbe.  „A jobbágy-kozák  hadsereg  hősi  
csatáiról  és  a  sikereiről  érkező  hírek  gyorsan  terjedtek  a  kárpá-
tontúliak  (értsd:  kárpátaljaiak  — S.  K.) között"83  — íria  a  könyv  
szerzője.  E tekintetben  bizonyítékul  a Nagykomjátból  származó  
és  kéziratban  fennmaradt  evangélium  1648.  évre  vonatkozó  be-
jegyzését  idézi,  miszerint  „a  nagy  király,  Vladiszláv  halála  után  
foglalták el  a kozákok  Lengyelországot.  Megkezdték  a lengyeleket 
kiszorítani  és  űzni  őket  a  Dnyeper  folyótól  egészen  a  dicsőséges  
Kijevig és innen egészen a Visztuláig. A legidősebb kozáknak Hmilj 
volt  a  neve."85  A bizonyság  szempontjából  nem  éppen  ideális  for-
rásra való hivatkozás  után  konkrétan  áttér  a felszabadító  háború  
hatása  alatt kialakult  helyi  események  leírására.  Úgy tudja,  hogy 
Bogdan  Hmelnyickij  felderítő  osztagai  1648-ban  itt  is  jártak,  s  
„akkor a vidék nyugati részében,  nevezetesen  az Uzsoki hágó kör-
nyékén  aktivizálódott  az  opriskok  mozgalma.  Ebben  az  időben  
eredményesen  működtek  itt  I.  Szivokop,  P.  Varga,  F.  Farkas  csa-
patai,"86 amelyek rendszeresen pusztították a Drugethek birtokait. 
E  helyen  szól  az  ukrán  vezér  követeinek  az  erdélyi  fejedelemnél  
tett  látogatásáról,  akik  „a Lengyelország  ellen  való  közös  cselek-
vés"87  egyeztetése  ügyében jártak  Munkácson,  amely  akkoriban  a  
Rákócziak rezidenciája volt.  Majd így folytatja: „Bogdan Hmelnyic-
kij követei beszéltek a kárpátontúliaknak (értsd: kárpátaljaiaknak 
— S.  K.)  az ukrán népnek  a lengyel  urak ellen folytatott  harcáról.  
A  kozákok  segítették  Ung vidékének  ukrán  lakosságát  a  magyar  
hűbérurakkal folytatott harcukban. Kárpátontúl (értsd: Kárpátalja 
— S.  K.) lakossága  szívélyesen  üdvözölte  Bogdan Hmelnyickij  kö-
veteit,  ünnepélyes  találkozásokat  rendeztek,  vendégül  látták  őket  
odahaza."88 Véleménye szerint  a felszabadító csapat olyan népsze-
rűségnek örvendett, hogy mikor elhagyták régiónkat,  „a kárpáton-
túli  (értsd:  kárpátaljai  — S.  K.) földekről  származók  sokan  velük  
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tartottak.  Erről látszik  tanúskodni  a zaporozsjei  kozákok  1649.  
évi lajstroma, amelyben olyan „kárpátontúli" neveket lehet találni, 
mint  „Venger  Iliás,  Ugrin  Marko,  Venger  Joszip,  Sztarij  Kanon,  
Нота  Ferenc".90  

A  vizsgált  időszakunkat  ábrázoló  részben  az  is  feltűnhet  a  fi-
gyelmes  olvasónak,  hogy bár  a megadott  cím szerint  a  17.  század  
első felének eseménytörténetét  foglalja össze  a szerző,  az „osztály-
harc"  bemutatását  követő  5.  pont  —  „A hódítók  elleni  harc" — 
keretén belül azonban nem talál 1650-tól korábbi, vidékünkön zaj-
ló,  említésre  méltó  történést.  Ez  a  rész91  a  szóban  forgó  század  
derekától,  „a krími  tatárok  1659.  évi  pusztító  betörésével"92  kez-
dődik.  „A kultúra fejlődésé"-ben meg azt fűrcsálhatjuk, hogy mivel 
korábban  megállapítja,  „Kárpátontúl  (értsd:  Kárpátalja  — S.  K.)  
feudalizmus-kori  kultúrája  az  egész  Ukrajna  kultúrájának  alko-
tórészeként  fejlődött",93  csak  a  kelet  felől jövő szellemi  hatásnak  
tulajdonít  jelentőséget.  így  kerülnek  előtérbe  az  Ukrajnából  és  
Oroszországból  behozott  szláv  nyomtatványok,94  a  „kárpátontúli-
ak" iskoláztatása  a  Kijevi Akadémián.95  Ezek  után  nem  meglepő  
А. V.  Olasin  konklúziója,  miszerint  „a szláv írásbeliség és  kultúra  
a  dolgozó tömegeknek  a hűbéri-vallási  elnyomás,  a latinosítás  és  
a  magyarosítás  politikája  ellen  folytatott  kegyetlen  harcában fej-
lődött."96 

Az imént bemutatott  látásmód szellemében igazítja el  a  Kárpá-
tontúli  Területi  Állami  Adminisztráció  oktatási  és  tudomány  osz-
tálya,  valamint  a  Területi  Pedagógus  Továbbképző  Intézet  által  
engedélyezett segédkönyv a 17. század eseménytörténetében járat-
lan tanulót  és  tanárt  egyaránt.  

Úgy  gondoljuk,  hogy  a  peresztrojka  korától  szinte  napjainkig  
megjelent tudományos, illetve tudományos-népszerűsítő,  valamint  
középiskolai  tananyagot  képező munkák számbavétele  és  ezek té-
mánkhoz tartozó mondanivalójának ismertetése jól érzékelteti  mi-
lyen magyarságképet festenek a többségi nemzet különböző szintű 
képviselői  a  fiatalabb  és  idősebb  generáció  számára.  Nem  nehéz  
észrevenni,  hogy  eljárásuk lényegét  a kutatás  szempontjából  elfo-
gadhatatlan,  kirekesztő,  mondhatnánk  egyoldalú  megközelítés,  
történetietlen  eljárások sorozata képezi.  Ilyen felfogásban vizsgál-
ják  17. századi  közös múltunkat,  bár a vizsgálat  kifejezést,  amely  
bizonyos alaposságot is feltételez, legtöbbször csak idézőjelben vol-



na szabad használnunk.  Csak így fordulhat elő az, hogy az említett 
tudósok  a fentebbi  észrevételeink  mellett  nem  tudnak  Homonnai  
Drugeth György országbíróról, nem ismerik Rákóczi  György felső-
magyarországi  főkapitányt  és  intézkedéseit,  fogalmuk  nincs  a  
Habsburg-ellenes  küzdelem  szempontjából  döntő fontosságú,  há-
romhavi tárgyalássorozat  után  1645 áprilisában megkötött  úgyne-
vezett  munkácsi  szerződésről,97  nem esik  szó  a helyi  megyék  stá-
tusát tényleg módosító nikolsburgi  (1621.  december 31.)  és  linzi  
béke (1645.  december  16.)99  pontjairól sem,  akárcsak  a lengyel  ki-
rály követének, Radziwill hercegnek Munkácson tett látogatásáról, 
aki itt  nemcsak  egy törökellenes  koalíció  szervezéséről  tárgyalt  I.  
Rákóczi  Györggyel,  hanem  arról  is,  hogy  a  lengyel  nemesség  te-
kintélyes része hajlik a fejedelmet uralkodójának választani. Mind-
ezek  az  „apró" adatok „természetesen" nem kaptak helyet — még-
csak  egy  lábjegyzet  erejéig  sem  —  a honismereti  kiadványokban  
sem. 

Történelmi  „image"-unk  torz  ábrázolása  kapcsán  hangoztatott  
észrevételeink mellett ugyanakkor szeretnénk felhívni a  figyelmet  
a helyi ukrán történetírás képviselőinek körében tapasztalható két 
alapvető  fontosságú  törekvésre:  egyrészt  a  mai  értelemben  vett  
Kárpátalja (Zakarpatyje vagy Kárpátontúl) visszavetítése a közép-
és  a  későbbi  korok  századaira,  másrészt  a  nemesség  történelmi  
szerepének  olyan bemutatása,  mintha  az  általában hazaáruló,  az  
ország sorsával  mit  sem törődő,  egyben  népnyúzó politikát  folyta-
tott  volna.  

Úgy  véljük,  nem  szükséges  itt  e  részben  az  anakronisztikus,  
részben pedig túlzottan osztálycentrikus látásmód  tarthatatlansá-
gának hosszan tartó elemzésébe  bocsátkoznunk.  Az  egyértelműen  
kimutatható  két  irányvonal  megléte  azonban  jelzésértékű.  Szá-
munkra  azt  mutatja  ugyanis,  hogy  a  pártpóráztól  megszabadult  
kárpátaljai ukrán történetírás még mindig nem tudott önálló lábra 
állni, szakítani  a múlt kísértésével.  Az írások legtöbbike, mint lát-
hattuk,  még most is  túlpolitizált,  propagandisztikus  célzattal  író-
dik. Ez  a kérdések mélyebb tanulmányozását  egy irányba tereli,  s  
szinte  teljesen megbénítja.  így  e tudomány,  míg korábban a kom-
munista  diktatúra,  most  újabban  a homogén  nemzetállam  kiala-
kítására  törekvő politika miatt  röpirat jelleget  öltött  és félő,  hogy 
a teljes  csődbejutás  felé  sodródik.  
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IV. VIDÉKÜNK  HAGYOMÁNYAI  KÖRÉBŐL  

Egy  ikergyilkossági  kísérlet  nyomában  

Eszeny  és  a  Mic  bán-monda  

Területünk tájait, településeit járva gyakran találkozunk külön-
bőzé' korú várakkal,  kastélyokkal,  várromokkal,  tornyokkal,  ame-
lyek  történelmünk  egy-egy  korszakát  idézik.  Sajnos  a  köztudat-
ban,  de  még  tudományos  körökben  is  ebból  általában  olyan  6—7  
ismeretes.  Ez  természetesen  a  kárpátaljai  történettudomány  hiá-
nyosságait,  szegénységét  vetíti  elénk  a várkutatás  terén.  Az  adott  
munkához  készült,  de nem mellékelt  felmérésünk  szerint  ugyanis  
legalább 25-re tehető az egykor vidékünkön fennálló várak s ilyen 
jellegű  építmények  száma.  Ebben  a vállalkozásunkban  egy  olyan,  
eddig  ismeretlen  várkastélynak  az  idő által  összetört  mozaikkoc-
káiból szeretnénk képet formálni, amelynek a hozzá fűződő mondai 
magva még nemzetközi  összefüggéseket  és  gazdag magyar  irodal-
mi hatást is mutat.  Ez  a hangzatos múlt Eszeny történetéhez  kap-
csolódik. 

A „Ka s té ly-do  mb"  mondája  
(A Mic  bán-monda  eszenyi  változatai)  

Eszeny1  a Tisza jobb partján fekszik  Csaptól  légvonalban  kb.  7  
km-re  délkeleti  irányban  az  ukrán—magyar  határ  mentén.  Köz-
vetlenül  szomszédos  Szalóka, Tiszaásvány helységekkel,  illetve  az  
említett  folyó  túlsó,  magyarországi  oldalán  Tiszaszentmártonnal.  
Az eszenyi határban a védtöltés jobb oldalába beékelődik egy domb, 
amelyet  a  nép  „Kastély-domb"-nak  nevez.  A hagyomány  szerint  
valamikor  régen  ezen  a  dombon  állott  Mic bán kastélya,  s  annak  
falai között játszódott le a megható történet: egy anyától  egyszerre  
született hét  fiúgyermek  hét neves családnak és egyben helységnek 
lett alapítója.  Egykori tanárom, az időközben elhunyt Bakura Sán-



dor nagy érdeme, hogy feljegyezte a regényes históriát  a „Kastély-
domb mondája" címen, amelyet kisebb rövidítésekkel  1972-ben kö-
zölt  is.2  Mi  most  itt  családi  hagyatékából,  fia,  Sándor  hozzájáru-
lásával teljes egészében adjuk közre az eredeti szöveget, amely egy 
díszes  külsejű,  méreteiben  nagy — 75x60  cm — levélen  található:  

A  kastélyban élt Miczbán feleségével és egy öreg nénjével.  Egy-
szer olyan idő jött,  hogy Miczbánnak  el kellett  menni  a háborúba. 
A  felesége  itthon  maradt  nénjével.  Miczbán  nem  is  tudta  talán,  
hogy felesége  áldott  állapotban  van.  Egyszer  bement  Miczbán fe-
leségéhez  egy  koldus-asszony  iker  gyermekével  és  alamizsnáért  
könyörgött. A büszke úrnő ahelyett, hogy adott volna neki valamit, 
azt  mondta:  Takarodj  innen!  Tisztességes  asszonynak  egyszerre  
két  magzata  nem  lehet!  A  koldus-asszony  elkeseredve  azt  vála-
szolta:  Ha  te  az  én  kétszeres  anyai  áldásomat  kétségbe  vonod,  a  
jó Isten  adjon neked hétszereset! Amikor az úrnőnek elérkezett  az  
ideje,  Isten  hét  fiúgyermekkel  áldotta  meg  egyszerre.  Ekkor  na-
gyon megijedt és  azon gondolkozott,  hogy mitévő legyen?! Az  öreg  
nénje azt ajánlotta,  hogy egyet hagyjanak meg, hatot  pedig tegye-
nek  be  egy  gyékény  kosárba  és  dobják  a  Tiszába.  Az  asszony  ezt  
meg  is  cselekedte.  A  kosár  úszott  a  terhével  a  vizén,  amíg  egy  
fűzfabokor ágában megakadt.  Egy halász ott halászgatott és figyel-
mes  lett  a  gyermeksírásra.  Addig  ment  a hang  után  amíg  észre-
vette  a vizén  lebegő kosarat.  Felnyitotta  és  rémülten  látta,  hogy  
abban 6 egyforma kisfiú van.  Gondolta: Nekem is van egy kisfiam; 
hazaviszem ezeket is és Isten segítségével  felneveljük együtt  őket.  
A  halász  nevelte,  tanítgatta  a  kicsiket.  16  évesek  voltak  a  fiúk,  
amikor  Miczbán  hazajött  a  háborúból  és  nagy  mulatságot  rende-
zett.  Erre  a  mulatságra  elmentek  a  fiúk  is  egyforma  ruhában  és  
lant  pengetése  mellett  ezt  énekelték:  

Ezelőtt  sok  esztendővel  olyan  kegyetlen  vala  
egy talán bő kényelemben vagy Ínségben  élt  anya  
mert  nem tudja  a történet,  melyet  most itt  elregélek  
urnő volt-e  vagy  szegény? Akiről  szól  e  regém.  
Tehát  az  a kegyetlen  nő szülé  6 kis  gyermeket  
oly szépeket,  oly  egyformákat,  hogy  szebbek  nem  lehettek  
mégis-mégis,  óh rettenet,  mind  a 6  bevettetett  
a  Tiszának  árjába,  betéve  egy  kosárba.  



Ment  a kosár  a habokon Isten  segedelmével  
megrakva  el  nem  merülve  az eleven  terhével  
egy fűzfának bokraiba  a vízparton  megakada  
ott libegett  csendesen,  aludtak  bent  édesen  
míg  a  nap fel  nem  kelt,  akkor  
éhesek  lévén  szegények,  sírtak-ríttak  mind  a hatan. 

Egy halász  ott halásztában  halla  ezt  
és  a kosárban  megtalálván  6  gyermeket  
rögtön kivevé  őket  
felesége  a jó  asszony  éppen lévén  gyermeke  
mind  magához vette  őket  szoptatta  és  etette  
míg  mind  a hat  felserdült  
hálaadó  könnyek  közt  dőlt  a jó  asszony  
keblére,  ki  őket  felnevelte.  

Eddig  mondhatá  el  Ákos  az  éneket,  midőn  a  hős  bánné  hullat  
bő könnyeket,  mert  nem tűrhette  már szíve  érzelmeit,  szeretettel  
tárta  mind  a kezeit.  — Ekkor Miczbánné  elájult  és  amikor  magá-
hoz tért,  mindent bevallott  az urának.  Ekkor Miczbán öreg nénjét 
lófarkához  kötötte  és  addig hurcoltatta,  amíg  darabokra  szakadt.  
A  7 fiúnak  pedig  egyforma  ruhát vett  és  ennek  örömére  még  na-
gyobb mulatságot rendezett.  Mindegyik fiúnak külön birtokot ado-
mányozott,  akikről  ezen  községek  neveztettek:  Lónyai,  Szalókai,  
Eszenyi,  Ásványi,  Csapi,  Szürtei,  Teleki.  

A halászt pedig családjával együtt magához vette és élete végéig 
ellátta." 

Nemrég  az  előadott  históriának  egy  újabb  verziójára  bukkan-
tunk, amelyet adatközlőnk emlékezete segítségével sikerült — még 
ha eléggé  foghíjasan is  — a következőképpen  rekonstruálni:  

Az  eszenyi  árnyas,  lombos  temetőbe,  
Hatalmas  diófa buskodik  magába,  
Fű,  fa, virág,  bokor nincs  közelébe,  
Nincs,  aki  enyhítsen,  könnyítsen  bújába.  

Csak  a Tisza  mormog közeli  medrébe  
Csak  az locsog-fecseg  szilaj jókedvébe. 



Vagy,  ha  megdagasztja vizét  könnyű  árjával  
Kitörni  szeretne,  s  olyan  csapást  mérni  e  bűnös  világra,  
Hogy menne  az  Isten  hetedik  poklára.  

Mikor még Árpád volt  a király  e  hazában  
Csapongó élet  folyt itt  e  palotába.  
A lak  ura,  Mitz  bán,  mint  minden jó  magyar  
Harcba  szívesen  ment,  mikor  a kürt  hival.  

De ha  bősz  ellenség  nem  bántá  hazáját,  
Üresen  nem hagyta  soha  palotáját.  
Fényes vendégsereg  mulatozott  abban,  
Dúskálhatott  bőven  minden földi jóban. 

Most  az  egyszer  nem ment  el  Mitz  bán  szívesen,  
Mert  ifjú nejét  kellett  itt  hagyni  betegen.  

Egyszer  egy özvegy  állt  a kastély  udvarán  
Hármas  ikrét  tartva  száraz,  fonnyadt  karján.  

Te becstelen  asszony  e helyre  hogy  léptél  
Melyet ittléteddel  máris  beszennyeztél.  
Tisztes  személy  nem  szül  három  gyermeket,  
Távozz  innét,  mert  kutyák  isszák  véredet.  

„Legyen  fiú  gyermeked,  nem három,  hanem  hét."  

Az  átok teljesült,  s  hét  egészséges  fiúgyermeket  szült.  

...(Mitz  bán) hamar  átúsztatott  az  eszenyi  partra  
És került  elébe  egy kastélybeli  szolga.  
„Mit hoztál!" rivallt  rá  Mitz  bán  keményen,  
Hogy  az  majd összeroskadt  ijedtében.  



„Úrnőm  7 gyermeket  szült  nemrég  ezelőtt  
S  megparancsolá,  hogy  a Tiszába  vessék.  
Énrám  bízta  e  szörnyű  feladatot,  
Uram,  kegyelmezz  meg,  ó adj  bocsánatot!"  

Mitz  bán  a kosarat  felvette  nyergébe,  
És elvitte  hat  derék  embere  kezébe  

Mikor  a jókedv  a tetőfokra  hágott  
Elkomorodott  Mitz  bán,  s  székéről  felállott  
Hangja  dörgött,  mintha  csak  az  alvilágból  
S  annak is  sötét  zugából jött  volna.  

„Urak!  Hozzatok  egy  nőre ítéletet  
Ki tulajdon vérét,  6  erős  gyermeket  
Hogy gyalázatát  elrejtse férjétől  
Megfoszta Istentől  kapott  életétől."  

Mitz  bánné  nem várta  a  vendégsereget  
Hamarosan  meghozta  az  ítéletet  
„Halált,  mit  egyebet,  pallost  a  nyakára,  
így  meg lesz  fizetve  szörnyű tette  ára."  

(Mitz  bánné levetette  magát  a  bástyáról)  

Melyet  ma  már  alkot hét  családnak  népe  
Eszenyi,  Szalóki,  Csapi,  Bocskai...  

A kastély  faragott  köveit  Eszeny  falujába  
Beépítették  a templom  s  iskola  falába.3  

A mondának  egy harmadik,  de kissé  eltérő változatáról is  tudo-
másunk  van.  Ebben  Mic bán  a feleségét  oly  módon bünteti,  hogy  



titokban ruhát varrat  neki  „E-szeny" (viselője  egy szenny)  felirat-
tal,  majd  úgy jár  el vele,  ahogy  az első variánsban  „nénjével".  

Szájhagyomány  útján  gyermekkoromban  hallottam  először  a  
történetről,  éppen  a „Kastély-domb" hazájában és azóta nem hagy 
nyugton a téma tisztázása.  Később elégszer volt ugyanis  alkalmam  
újra és  újra találkozni  vele,  hiszen  az eszenyiek  idősebb  generáci-
ójának képzeletében még most is  él  a Mic bánok ősi fészke,  s  tény-
leges ismeretek hiányában megelevenednek  előttük  a rege  szerep-
lői  is.  

De  vajon  mese-e  vagy  valóság  a  több  község-  és  család-
alapítóként  is tisztelt  Mic bán família története? Tényleg  Eszeny-
ben ringott volna  a Mic bánok bölcsője,  amelyből  a későbbi  község-
alapítók  szétrajzottak?  Mikor,  mi  okból  keletkezhetett  és  terjedt  
el  a  hét  fiú  meggyilkoltatásának  a  köztudatban  máig  tovább  élő  
esete? 

A Mic  bán-história  a  történeti  hagyományban  

Napjainkban  már  alig  lehet  biztosan  kimutatni  a  genealógiai  
hagyomány  eredetének  szálait.  Annyi  azonban  bizonyos,  hogy  a  
történelmi  Magyarország  területén  való  írásos  felbukkanását  a  
16/17.  század  fordulójára  kell  tennünk,  s  Bocskai  István  (1557—  
1606)  erdélyi  fejedelem  nevével  hozható  összefüggésbe.  Országos  
hírű  udvari  krónikása,  az első magyar hivatásos  történetíró,  Sza-
mosközy István (1570—1612) ugyanis  az  1604.  évre vonatkozó fel-
jegyzéseiben4  „Bocskay István genealógiája" cím alatt eddigi isme-
reteink  szerint  legkorábban  örökítette  meg  az  utókor  számára  a  
hét  ikerfiú  esetét.  A  sokáig  — egészen  az  1870-es  évek  derekáig  
— csak kéziratban lappangó naplószerű alkotás a következőképpen 
szól  erről:  „Bocskay  István  eleiben  volt  egy  Simonit  bán.  Ennek  
volt  egy felesége.  Történik,  hogy  ott  az  faluban egy  asszonnak  le-
szen uno eodemque partu három gyermeke.  Mikor az  gyermekeket  
Simonit bán felesége eleibe vitték volna,  mond: soha én nem hihe-
tem,  hogy  egy  férfiutói  valók  ezek.  Mond  az  ura  neki:  te  neked  
úgymond,  hét  is  lehet.  Azonközben  Simonit  bánt  hadba  hirdetik.  
Elmegyen  az hadba  és,  mig oda jár,  az feleségének  hét  gyermeke  



leszen  egy  szüléssel.  Az  asszon  az  elébbi  szavára  emlékezvén,  és  
félvén, hogy az ura ha haza jő, gyanakodni kezd felőle de adulterino 
conceptu,  miért hogy ő is azelőtt ugy gyanakodik volt amaz három 
gyermek felől,  az egyik  fiát  az hét közül  megtartja és  az hatot  egy  
asszonnak  adja, hogy kivigye  és elveszesse.  Az asszon egy vékába 
rakja üket  és  az  fejére  tévén  egy  tó  mellé  viszi  őket,  az  hova  Si-
monit bánné hatta volt,  hogy az gyermekeket vesse  és beleölje.  De  
az  asszon  megszánván  az  gyermekeket,  nem  öli  meg,  hanem  fel-
tartja őket. Mikor azért Simonit hazajött volna a hadból, az asszon 
megjelenti neki  az hat gyermeket,  fiait.  Simonit titkon feltartja és 
valaminemü  állapotban,  ruhában  és  mindenképpen  tartották  azt  
az egyet az udvarban, szinte ugy tartotta amaz hatot az asszonnal.  
Mikor öt vagy hat esztendős korukban mind az hét gyermeket  egy  
szinü ruhában felhozatta volna  udvarában és  az felesége előtt  Si-
monit  megállatta  volna,  kérdi  Simonit  az  feleségitól,  hogyha  is-
merné  ezeket  a  gyermekeket  kié  volnának.  Megismeri  az  asszon  
az ő fiait és térdre esvén bocsánatot kér az urától  az nagy vétekrül. 
így  meglévén  ez  dolgok,  a  király  a  Bocskay  nemzetnek,  akik  az  
hét gyermektől  származtanak,  ad ezeknek egy oroszlánt  czimerül,  
ki  az  szájában  és  lábában  egy  nyilat  tart,  a farka pedig hét  ágra  
discrimináltatott,  mely  az hét  fiakat  jelzi."5  

Mintegy 20 évvel később részletesebben  adja elő a Mic bán-tör-
ténetet Alvinczi Péter (1570—1634),  a 17. század első évtizedeinek 
legkiemelkedőbb  protestáns  egyházi  írója.  Ő,  aki  mint  udvari  pap  
bejáratos  volt  nemcsak  Bocskai  István,  hanem  Bethlen  Gábor  
(1580—1629)  fejedelem  rezidenciájába  is,  1622.  július  l-jén  az  
utóbbi  fejedelem  felesége,  Károlyi  Zsuzsanna  felett  „a  nagytemp-
lomban" mondott  gyászbeszédében6  már  ismeri  a hét  gyermektől  
származó családok neveit is. írott prédikációjának vonatkozó része 
így  hangzik:  

„Jóllehet  vagyon  egy  história  e  nemzetségről,  melynek  méltó  
örök emlékezetben  lenni.  El  igen  elöve volt  egy  gróf, Simon  Mitz-
bán,  kinek  házastársa  magtalan  volt.  Ehhez  megyen  alamizsna  
kérni egy szegény asszonyi állat, ki egy méhhel három magzatokat 
szült vala,  kit  az grófné igen megpirongatván tisztátalan  asszony-
nak monda,  mivelhogy lehetetlen volna, hogy egy férjétől  egyszer-
smind három magzatokat  fogadhason valaki,  melyért  az  gróf igen 
megdorgálá  az  asszonyt.  



De  ihon  az  Istennek  csudálatos  ítéleti.  Ottan hamar  fogada  az  
asszony  méhébe,  és  midőn  az  szülésnek  napjai  eltöltenek  volna,  
szüle  hét  fiúmagzatokat.  Melyet  mikoron  látott  volna,  megijede,  
jutván  eszébe,  mit  mondott  vala  az  három  gyermekű  szegény  
asszonyi  állatnak.  És  egyiket  kiválasztván,  hátát  egy  bocskába  
avagy  dézsába  rakatván  fejére  parancsola  egy  öregasszonynak,  
hogy elvívén  elrekkentse.  

Ez  üdő tájban jütt  lova  hátán  az  gróf  mezőről,  és  előltalálván  
az vénasszonyt,  kérdi, mit viszen, és midőn egyenesen nem felelne, 
lova hátáról  leszállván,  meglátja,  és  az  dolgot miben legyen,  meg-
értvén,  élete vesztése  alatt  meghagyja  az vénasszonynak,  hogy az  
gyermekeket elveszetteknek mondja lenni, és így mindeniknek kü-
lön dajkát fogadván felnevelteté.  Midőn felserdültek volna,  az  mi-
nemű ruházatban jártatják vala  az háznál felnevelkedett  gyerme-
ket,  az  többinek  is  ez  gróf  szintén  olyan  ruhát  szabat,  és  midőn  
ebédelnének,  azokat is  udvarhoz felviteti,  az  egyenlők,  s  hasonlók 
lévén  az otthon felnevelthez,  nagyon gyönyörködik  az grófasszony 
bennek.  Kérdi  az  gróf,  ha  ki  olyan  szép hat  gyermekecskét  meg-
öletne,  mit  érdemelne?  Felel,  egyáltaljában  halálnak  volna  fia.  
Mond  az  gróf:  Te  vagy  az  asszonyi  állat,  az  ki  ezeket  elveszteni  
parancsoltad volt. Melyről megemlékezvén az asszony, lábaihoz bo-
rul  az  urának  és  úgy  kér kegyelmet  fejének.  

Ezekről  felnevelkedésük  után  hét  nemzetség  származott,  
tudniillik:  Csapi,  Bocskai,  Szörtei,  Károlyi,7  Ráskai,  Eszeni,  Kö-
vesdi. 

Ha  valaki  ez  históriában  kételkednék,  ebből  elhiheti,  hogy  ez  
história  egy  előkötőre  mind  fel vagyon hímmel  varrva,  mely  csak  
nemrégen  költ  ki  Ecsed  várából,  ha  ki  inguirálná  nyomában  is  
eredhetne."8 

Sajátos  átértelmezésben,  de  ugyancsak  a  Bocskai-család  szár-
mazásához  kapcsolva  örökíti  meg  a  Mic  bán-történetet  Czeglédi  
István,  a  17.  század  korának jelentősebb  protestáns  prédikátora.  
„Siralmas  zarándoki járásból,  csak  nem  régen haza  érkezett  Ma-
lach  doktornak...  Malach  barátjával  való  pajtársi  Szobeszede"  cí-
men 1659-ben Sárospatakon névtelenül megjelent munkája egyér-
telműen I. Béla (1060—1063),  a „keresztyénné lött király" idejében 
láttatja  az  eseményeket.  Úgy  tudja,  hogy  az  uralkodó  értesülve  
gróf Simon Mic bán jeles magaviseletéről  „idegen országból is maga 



mellé  hivatá",  akit  „méltóságos  tisztekkel  s  szép  jószágokkal  is  
megaj ándékozza. "9 

Bár az alaptörténet lényegében hasonlít  a korábban bemutatott  
változatokhoz,  a részletek  leírásánál  azonban  több esetben is  mó-
dosításokat  eszközöl.  Ilyen  például  a  6  csecsemő elveszítésére  el-
indult  öregasszony,  akit  a  gróf  mint  „étel-hordót"  leplez  le,  vagy  
az,  hogy  a gyerekek  életbenmaradása  és felneveltetésük  titkának  
felfedezésére akkor kerül  sor,  „ ...mikor már a Gyermekek futosóc, 
három vagy négy esztendősök volnánac..."10  Feltűnő továbbá az is, 
hogy Czeglédi, aki említett munkáját 24 lapon Bocskai Istvánnak 
ajánlja,  megemlékezik  a  család  dicséretre  méltó  női  tagjairól  is,  
kiemelve  például  „Báthori  Christophné,12  Bocskai  Erzsébeth"-et.  

A legutóbbi kutatás13  Czeglédi  szövegével kapcsolatban felhívta 
a  figyelmet  arra,  hogy  a hét  ikerfiú történetét  a  szerző  moralizá-
ló-didaktikus  igényekhez  is igazítja.  Ennek  egyik  megnyilvánulá-
saként könyvelik el többek között az ikreket szülő szegényasszonyt 
erkölcstelenséggel  vádoló grófné Isten  által való büntetését.  „Csu-
dálatos  is  — írja  Czeglédi  —,  mely  a  'Kettős  gyermekeknek  meg-
csúfolásáért,  im  hetet  hoza!  Oktatni  akarván  Isten  ezzel  kit-kit,  
tanulja  meg  ezt:  A' ki  meg  csúfollya  a' szegényt,  gyalázattal  illeti  
annak teremtőjét; és  a' ki gyönyörködik másnak  nyomorúságában,  
büntetlen  nem  lészen..."1  

Az úrnő ilyen sújtásának  motívuma,  a teologikus  argumentáció  
azonban nem  a  17.  század hitvitázó  irodalmának  kései  képviselő-
jénél  tűnik  fel  először.  Hasonló  passzus  tudniillik  már  Alvinczi  
szövegében is kimutatható, igaz,  ő nagyon szűkszavúan,  de ugyan-
azt  a  két  szót  is  használva  ennyit  mond:  „De  ihon  az  Istennek  
csudálatos Ítéleti. Ottan hamar fogada az asszon méhébe, és midőn 
a  szülésnek  napjai  eltöltenek  volna,  szüle hét  fiúmagzatokat."15  

A több helyen,  így  1651 végétől  Beregszászon is  református lel-
készként  működő Czeglédi,  mint  látjuk kronológiailag  is  pontosít,  
illetve  a  gróf  származásáról  ad  némi  támpontot,  valamint  újabb  
részleteket  tár  elénk.  

Czeglédi  1659-ben  Sárospatakon  kinyomtatott  műve  után  15  
évvel,  ezúttal  Kolozsvárott  látott  napvilágot  egy  vaskos  kötet,  
amely a Bocskai István temetésén 1673-ban elhangzott beszédeket 
tartalmazza.  Ez  a  Bocskai  István  nem  más,  mint  a  Wesselényi-
mozgalom  egyik  aktív  főszereplője,  Zemplén  vármegyei  főispán,  



akinek korábban Czeglédi a genealógiai hagyományt is tartalmazó 
munkáját  ajánlotta.  Figyelmet  érdemel,  hogy  a hat  prózai  prédi-
kációt  és  egy  verses  függeléket  magába  foglaló  kötet  szerzői  —  
Görgei  Pál,  Técsi  János,  Porcsalmi  András,  Pósaházi  János,  Dió-
szegi  Sámuel,  Tolnai  F.  István  — közül  már  ketten  is  beleszövik  
a Bocskaiak őseként  számon tartott  Mic bán történetét halotti  bú-
csúztatójukba. Az egyik közülük Pósaházi János (1628—1686), pro-
testáns  hitvitázó,  filozófiai  író.  Prédikációjának  vonatkozó  része  a  
következőképpen  hangzik:  

„Az előtt négy száz-egynéhány esztendöckel,  negyedik Bela Ma-
gyar Király idejében, nagy dühösséggel  öt száz ezred magával,  ak-
kori Tatár Báthus nevű király, egész Magyar Országot el-borítván, 
és  dühösképpen  rabolván,  égetvén,  pusztítván  azon király  a' Sajó 
vize mellett,  azon pogánysággal, meg-harczolván, Istennek csudái-
latos ítéletiből  megverettetett,  Uraknak,  Ersekeknek  és egész  ha-
dainak nagyobb részént való el-veszésével;  melly miá  Országában  
meg  nem  maradhatván,  idegen  Országokra,  elsőben  Austriában,  
az hol-is  akkori  Herczegtől  meg-fogatván,  nagy  saczczon  bocsát-
tatott-el;  ...olly számkivetésre,  és nyomorúságra jutott  keresztyén  
Királynak,  és  egész  keresztyénségnek  dicséretes  Bástyáinak,  Ma-
gyar  Országnak,  ocsmány  kéz  alól  való  fel-szabadítását,  magok  
hazájában, csendes nyugalmoknál  nagyobbra becsülvén,  a' Királyt 
Országában  bé-kísérték;  az  pogányt  csak jöveteleknek  hírével  is  
el-rettentvén; melly nevezetes  Herczeg és  Groff személyeknek  né-
mely részei,  ugy mint: Carlovitsoknak,  Beriszloknak,  Zluniaknak,  
Baracsiaknak,  Frangepánoknak  és  többinek  is  elei,  azon  hálaadó  
Istenes  Király  által,  béhozatván  az  Országban,  itt  sok  ellenségi  
ellen  s  nevezetesben,  Tatár  és  Austria  nép  ellen,  dicséretes  vias-
kodások  által  győzedelmeskedtek,  és  mind  addaig  meg nem  szűn-
tek,  míg  azon  Királyt  székiben  nem  állatták;  melly jó  maghok  vi-
selésekért,  és  keresztyéni  erős  viaskodásokért,  sok  királyi  
ajándékokkal, várakkal, Tisztekkel, kincsekkel, gazdagon remune-
ráltak  is.  Azok  között  egy  híres  vitéz,  Groff Mitzbán  Simon  nevü  
Ur-is; idegen országokból azon számkivetésre jutott így király mel-
lett  fel-kelvén,  Istenéhez,  s  keresztyénséghez  való  buzgó  szere-
tetitől viseltetvén;  a' királynak sűrű hivatallyára vitézi  módon fel-
készülvén,  szolgálattyára  hazájából  a' király mellé jött,  és  az több 
Urakkal  edgyütt  nagy vitézi  modon viaskodván,  a' királynak  Ma-



gyar Országot, Magyar Országnak régi szabadságát, és pogány dü-
hösködése  alól fel-szabadulást  s  magának  dicsőséges  emlékezetet  
szerzett,  az királynak  minden ellensége  ellen,  meg-szünés  nélkül  
dicséretesen  vitézkedvén;  a' kinek-is  királyi  kegyelmességhez  il-
lendő,  gazdag  ajándékú bő jutalmát vette,  s  egynéhány  Várakkal,  
olly  dicséretes  vitéz  Uri  emberhez  illő tisztekkel,  és  jószágokkal,  
gazdagon  meg-ajándékoztatván.  Melly  kegyelmességtől  indíttat-
ván azon Groff Ur-is,  kegyelmes királlyának hazájában visszatérő 
szándékát  el-hagyván;  Magyar  Országot  örökös  hazájául  válasz-
totta,  és Feleséget  is  utánna hozatván,  életének  minden idejét vé-
rének utolsó cseppének ki-ontásáig,  azon kegyelmes  Urának  szol-
gálattyára  consecralta.  Meg-telepedése  után nem  sok idővel  azon  
Mitzbán Simon nevű  Groff Urnák  az előtt  már jó idővel  magtalan  
feleségéhez jővén  egy  szegény  alamisna  kéregető Aszszony,  kinek  
egy terhel két  fiai  ölében, mellyel  midőn az  Groff Mitzbán felesége 
meglátott  volna,  monda:  Soha  nem  hiszem,  hogy  ennek  az  Asz-
szonynak,  urától két gyermeke egyszersmind lehetett volna; melly 
mondást  midőn az Ura  Groff Mitzbán halotta volna,  Feleségét  ke-
ményen meg-feddé; de az Aszszony magát menteni  akarván, felele 
az  urának:  soha  bátor  kegyelmed  engemet,  tiszta  életet  élő Asz-
szonynak  ne  tartana,  ha  énnékem  egyszersmind  két  gyermekem  
lenne.  De  mi  lón  belőle,  Istennek  csodálatos  ítéleti  nem  szenved-
heté,  a'  szegény  alamisna  kéregető Aszszonynak  illy  nagy  meg-
csúfoltatását. Hanem Zemplén Vármegyében Borostyán Vára nevű 
Várában,  mellyet  is  ugyan  azon  dicséretes  Királynak  kegyelmes-
ségéből  bírt,  egyszersmind  az  Groff  Aszszonynak  hét  fia  lött.  
Mellyet  midőn  az  Aszszony  meg-látott  volna,  jutván  eszébe  az  
előtti  szegény kéregető Aszszonyhoz való bal ítéletű szavai,  edgyi-
két  fiainak  meg-hagyván,  az hátát  meg hitt Aszszonyától  el-kül-
dötte,  és  azokat  el-rekkenteni  parancsolta.  Az Aszszonya  paran-
csolattyában  el járni  akaró  öreg Aszszony,  szintén  a'  mezőn  elől  
találván a' Groff, ki akkor vadászattyából tért vala Várából viszsza, 
kérdezi,  mit  viszen,  mellyre  a' vén  aszszony  felelt;  hogy  ő  ételt  
viszen.  Mihelyt  az  Urat  el-hadgya  Istennek  csudálatos  gondvise-
léséből  az  gyermekek  a' vén  aszszonynál  meg-rivallottanak,  kit  
meg-hallván  az  Ur,  mindgyárt  által  láttya  tökélletlenségét,  és  lo-
váról  le-szállván,  maga  az gyermekecskéket  meg-látván,  az  öreg  
aszszonytul  az dolgot voltaképpen meg érti. Az Groff titokban akar-



ván  az  dolgot  tartani,  az  öreg  aszszonyt  keményen  meg-esketi,  
hogy senkinek ki nem mondgya, hogy az Groff a' gyermekek  dolgát  
megtudta,  sőt az Aszszony előtt is tettesse  azokat  el-rekkentettek-
nek lenni.  Azonban  az  Groff mindenik  gyermeket  külön külön  bi-
zonyos jószágiban küldötte,  az holott  őket  az Aszszony híre  nélkül  
szépen  fel-nevelvén,  midőn  immár  két  esztendősök  voltak  vólna,  
egyenlő köntöst  csináltatott  az  Groff azoknak  is,  mint  aki  otthon  
tartatott,  s  egy  némű  nap,  nagy  Uri  vendégséget  csinálván,  azon  
napra titkon  az hat  gyermeket is  oda viteté  és  a vendégség  közt  a  
házban bé-vitetvén  az  hetedik  mellé  állattya,  mondván  a  Felesé-
gének: Akarnád é Feleségem, ha mind ez a' hét gyermek tiéd vólna; 
az Aszszony  felele:  bizony  akarnám.  Mond  az  Groff Mitzbán:  Mit  
érdemlene  az az Aszszony  a' kit illyen hat gyermekeket  elvesztene;  
Felele  az Aszszony,  bizony Uram halált  érdemlene;  akkor az  egész  
vendégek  előtt  meg-beszélvén,  a' Groff az  dolgot,  az Aszszony  vé-
vén  eszében,  Istene  s Anyai  indulattya,  s  Ura ellen való  vétségét,  
térdre  esvén  Ura  előtt  kegyelmet  kére  fejének;  mellyet  a'  Groff  
meg  is  engedett.  Nevek  penig  az  gyermekeknek  ezek:  Boxa,  Det-
riczus,  Georgius,  Simon,  Thoma,  Demetrius,  Dyonisius.  Ezek  osz-
tán  a' Groff fel-nevelvén;  ki  mindeniket  külön külön való jószági-
ban telepítette,  kik közzül az edgyik, úgy mint Demeter, még attya 
életében deficiált. Az hata házasságot érvén penig mindeniktől  kü-
lömb  külömb  nemzetségek  származtatnak,  azok  neveire,  kikben  
fel-neveltettek;  úgy  mint  Boxátul  a'  Szürtei  família,  az  fiú  ágon  
deficiált.  Detriczustól,  az  Szerdahelyi  família,  ez is  deficiált.  Tho-
mátul,  az  Polyánkai  Csapi  família,  ez  is  deficiált.  Georgiustól,  az  
Soóvári  Soós  família,  az  kiből  már  csak  egy  maradott,  hogy  mint  
Tekéntetes és Nemzetes  Soóvári Soós György Uram...  Dyonisiustól  
származott  a' Bocskoi  Bocskai  Família; melly-is  sok  seculumoktul  
fogván országának-s  Nemzetének  dicséretes  szolgálattya  után,  ez  
előttünk siralmas fekete gyászszal bé-borított szomorú koporsóban 
fekvő Néhai  Méltóságos  Urban  ...  deficiált."17  

A másik szerző,  aki  az 1674-ben Kolozsvárott kinyomtatott  pré-
dikációskötetben  a hét  ikerfiú históriáját  „Bocskai  István  Uram...  
ez Régi Fényes Ágnak ősz Phőnixe" temetése  alkalmából  elbeszéli,  
Diószegi  Sámuel,  református  lelkész.18  Ő rímes  próza,  illetve  he-
lyenként  vers  formájában  őrizte  meg  a  szóban  forgó  genealógiai  
hagyományt.  Történeti  adatai  megegyeznek  ugyan  Pósaháziéval:  



Mic  bán  itt  is  „negyedik  Béla  Magyaroc,  s  Magyar  Ország  Ki-
rállyának  idejében  ... idegen  országbol" érkezik hozzánk,  azonban  
Diószeginél elmarad az eseményeknek széles körű politikai meder-
be terelése.  Míg például  Pósaházi  részletezi  a királynak  a  pogány  
és  az osztrák terjeszkedés megállítása  érdekében tett  erőfeszítése-
it, felvonultatva közben a keresztény uralkodók egész sorát, illetve 
kiemelve  Magyarország  a  világ  „dicséretes  Bástyája"  szerepét,  
amelyben  furcsa  módon  „Mitzbán  Simon" „Tatár  és  Austria  nép"  
ellen  küzdő  magyarság  egyik  főbb  oltalmazójaként  jelenik  meg,  
addig  Diószegi  megelégszik  a  származástudat  hangsúlyozásával.  
„Bocskai  Fényes  Ág,  Régi  nagy  Nemzetből,  Groff Simon  Mitzbán  
Nemes véréből,  Isten kegyelméből,  eredetet vőn"19  — írja a prédi-
kációskötet szerzője, majd rámutatva a gróf indeérkezésének okára  
csak  annyit  mond: „...Idegen Országbol  a' Magyar Hazánac hozata 
Óltalmul  Tisztnec  s  Vitezlőnec,  és  Vigyázónac".20  A  tulajdonkép-
peni genealógiai történet leírása is hasonlít Pósaházi változatához. 
A vadászatból  hazatérő  Mic bánnak  itt  is  ételt  füllent  a hat  gyer-
mek  elrejtésével  megbízott  „vén Aszszony",  majd ugyanúgy  az  ap-
juk  közelében  való  „nyikkanásuk"  lesz  megmenekülésük  forrása.  
Különböző  „falukban" szintén  titokban  nevelteti  Őket  a  gróf,  aki  
„nagy  vendégség"  alkalmával  mutatja  be  a  „két  esztendő  múlva  
futkosó" gyermekeit  és  leplezi  le  egyben feleségét,  de  a  következő 
szavakkal  úgy tűnik  meg is  bocsát  neki:  

„így felel  az Aszszony; jej  meg-rettene,  
Meg—ismeré vétkét,  ottan  térdre  esék.  
Alázatosan  kér kegyelmet  fejének,  
Hihető vendég  is  könyörög  Férjének,  
Adassék  Gratia,  mi  értünk is  ennek."21  

A Mic bán-történetnek  még egy hosszasabb,  17.  századi  előfor-
dulásáról  tudunk,  amely  Bethlen  Farkas  (1639—1679),  Erdély  
kancellárja,  történetíró  1670-es  években  keletkezett  históriájá-
ban22  tűnik  fel. Azonban munkájának vizsgálódásunk  tárgyát  ké-
pező részéről  a legutóbbi  kutatások23  egybehangzóan  kimutatták,  
hogy az változata a korábban általunk említett szerzők — Alvinczi, 
Czeglédi,  Pósaházi  és  Diószegi  — szövege  alapján állt  össze,  tehát  
egyfajta szintézisnek tekinthető.  Ugyanakkor egyik kritikusa,  Csi-
kós Zsuzsanna  azt is észrevette,  hogy Bethlen  az első,  aki  a tatár-
járás  koráról  tudósító  krónikásokat  —  Rogeriust,  Thuróczyt  és  



Bonfinit — is belekeveri  e mesés hagyományba,  elültetve ezzel  egy  
több évszázados  tévedés  magját.  A későbbi  kutatók  tudniillik  „el-
kezdték  keresni  e  szerzők  műveiben  gróf Simon  Mic bánt,"24  s  ha  
ilyen  formában  nem is,  de  egyszerűen  Simon nevű nemes  embert  
találtak,  méghozzá  kettőt  is.  

Erdély kancellárja kompilációs munkájának különben ezenkívül 
több  olyan  részlete  is  akad,  amelyet  a  korábban  általunk  citált  
történetíróknál  — kivételt  talán  egyedül  Szamosközy  naplószerű  
műve képezhet — hiába keresnénk.  Ebből a kérdés vizsgálói25  arra  
következtetnek,  hogy  Bethlen  nyilván  több  olyan  forrást  is  hasz-
nálhatott,  amelyek  Alvinczi,  Czeglédi,  Pósaházi  és  Diószegi  szá-
mára nem voltak  ismeretesek.  

A  17.  században  olyan  komoly  meggyőződéssel  vallották  a  szó-
ban  forgó  genealógiai  hagyományt  egyes  családok,  de  különösen  
az adott korban kiemelkedő történelmi  szerepéről híres  Bocskaiak  
eredetéről,  hogy  még  sírkövekre  is  vésték.  Először  e  famíliából  
származó  Gábornak  1616-ban  az érdélyi  Egeres református temp-
lomában felállított epitáfiumán fordul elő,  majd öt évvel  később  
egy másik Bocskai,  a Zemplén vármegyei  Szerdahelyen  eltemetett  
Miklós sírkövén.27  Sőt,  találkozhatunk  hősünkkel  „Michkban" né-
ven  a  Bocskaiakkal  rokonnak  tartott,  1617-ben  Sóváron  (Sáros  
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megye) elhunyt  Soós György sírfeliratán  is, és  nyoma van  a csa-
lád levéltári  anyagában  is.  9  

A hét ikerfiú históriájának  17.  századi  előfordulásait később — 
1782-ben  —  a  már  idézett  Cornides  Dániel  (1732—1787)  törté-
netíró foglalta össze elismerésre méltó alapossággal,  összefüggésbe 
hozva a Welfek családi mondájával, amelyet az előbbi utánzatának 
tekint.30 

Az elmondottakból  nyilvánvaló,  hogy a  17. században  a Bocskai  
és a vele rokonított családok körében kialakult egy származási  tör-
ténet,  amelynek  továbbélésében  jelentős  szerepe  lehetett  annak,  
hogy  a  szóban  forgó  família  —  különösen  a  fejedelmi  ág  óta  —  
sokáig az ország politikai  elitjéhez tartozott,  s e mesés  hagyomány 
pedig egyaránt alkalmasnak bizonyult  az ősök és a leszármazottak 
dicsőítésére,  „rendkívüli" származásuk igazolására, illetve az ikre-
ket  szülő szegényasszony  „erkölcstelenségének"  bemutatásán  ke-
resztül  nevelőhatás  kifejtésére  is.  Nem  csoda tehát,  ha  a  kor  tör-
ténetíróit  és  protestáns  prédikátorait  egyaránt  foglalkoztatta  a  



téma,  s ki-ki  a maga  módján,  saját aktuális  mondanivalója  szem-
pontjából használta  azt fel.  Míg például  Szamosközy  valószínűleg  
a  családtörténeti  adatok  iránti  kiváncsisága  folytán nyúlt  a  mon-
dához,  addig Alvinczit,  Czeglédit,  s  talán  Diószegit  és  Bethlent  is  
inkább  erkölcsi,  illetve  esztétikai  hatású  kuriózumként  érdekli,  s  
beérik  a gyönyörködtető mese minél  teljesebb elmondásával,  ilyen  
irányú kiszínezésével,  ellenben a sírfeliratok egy részén,31  de fóleg 
Pósaházi  előadásában  egyértelműen  megnyilvánul  a történet  sa-
játos  politikai  átértelmezése.  A pogány  és  német  elleni  küzdelem  
tudniillik  változatlanul  aktuális  a  17.  század  második  felében  is,  
ennélfogva Pósaházi  mielőtt megismertetne  bennünket  a hét  iker-
fiú  tulajdonképpeni  sorsával,  egy  olyan  történelmi  hátteret  tár  
elénk, amelyben Mic bán a két ellenség által szorongatott  Magyar-
ország  segítségére  sietve  gyakorlatilag  a  nemzeti  szuverenitás  
helyreállítására törekvő Bocskaiak megszemélyesítője  már IV. Bé-
la  idején.  Ha  tehát  a  szerzők  többségénél  a  Bocskaiak  csodálatos  
eredetén van a hangsúly — semmit sem szólva Mic bán érdemeiről 
— vagyis  a család igazi jelentősége  lényegében  a  gyermekáldással  
indul,  akkor Pósaházi  előadásában  az idegenből  érkező gróf a ma-
gyarság védelmezőjeként  önmagában is méltó hős,  nem a gyerme-
kek mesés  eredete,  megmenekülése,  azaz megható  sorsa növeli  az  
apa rangját, hanem ellenkezőleg.  A Mic bán-histórián  keresztül  a  
tatárjárás korára visszavetítve egyszerre jutnak kifejezésre a Bocs-
kaiaknak  a nemzeti  lét  szempontjából  legfőbb erényei és  Pósaházi  
köznemesség  által  befolyásolt  politikai  koncepciója.  

A genealogikus elemekkel teletűzdelt,  politikai felfogás és erköl-
csi  hatás  propagálására  egyaránt  alkalmas  Mic bán-történet  17.  
századi feljegyzéseiben az ideológiai beállítottságon kívül  a cselek-
mény  szakaszainak  —  a  csodálatos  gyermekáldás,  elrejtés,  meg-
találás, felneveltetés, leleplezés — egyes motívumai sem mutatnak 
azonosságot.  A különböző datálás, illetve annak elmaradása,  vala-
mint  az  apa  származásának  bevallása  és  elhallgatása  mellett  
szembetűnő a gyermekek más-más  száma is. A két korábbi forrás 
— Szamosközy és Alvinczi  — például  az alamizsnát  kérő szegény-
asszonynak  egy méhhel  született  három magzatáról  tud,  ellenben  
a  későbbi  változatok  szerzői  — Czeglédi,  Pósaházi  és  Diószegi  — 
beérik  kettővel.  A  gróf  hét  gyermeke  közül  egyet  meghagyva  az  
elpusztításra szánt hatot Szamosközy „vékába",  2 Alvinczi — talán 
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nem véletlenül  — „bocskába,  avagy  dézsába  rakatván" viteti  el,  
a mesés hagyomány  17. századi legkifejlettebb típusának  szerzője,  
Pósaházi viszont az „elrekkentés" módjáról nem szól. Azonban csak 
Szamosközy  sokáig  kéziratban  kallódó  krónikájában  találkozha-
tunk a „hadból hazajövő" bánnal, akinek a felesége bizalmasa saját  
akaratából  elárulja  a gyilkosság tervét.  Ellenben  a többi  változat-
ban  a  gróf  vadászatból  tér  haza  — Alvinczinél  egyszerűen  „lova  
hátán  a  mezőről" — s  ő maga  deríti  fel  a  titkot.  

A megmentett  hat csecsemő Szamosközy és Alvinczi  szerint  va-
lahol  a főúri udvartól távol nevelkedett,  Pósaházi és Diószegi  Bocs-
kai István „meg-hidegedett Teste felett" 1673-ban celebrált  beszé-
dében  pedig  a  gróf  „bizonyos  jószágaiban  ...  az  Aszszony  hire  
nélkül" külön-külön gondoskodtak róluk. Bemutatásukra s egyben 
a feleség leleplezésére  is más-más  időben kerül  sor: a hagyomány 
legrégibb  megörökítójénél  „mikor  öt  vagy  hat  esztendősök"  csak  
akkor hozatja fel  őket  egyszínű  ruhában  Mic bán  saját  udvarába,  
az  1622.  évi  prédikáció  szövegében  ez  serdülőkorban  következik  
be, „midőn ebédlenének",  a „Pajtársi  Szobeszed"-ben  „három vagy 
négy",  az  1674-ben kinyomtatott  prédikációskötet  két  szerzője vi-
szont megegyezően „nagy Uri vendegséget  csinálván" egy évvel  ko-
rábban,  „midőn  immár  két  esztendősök  voltak  volna".  Míg  a  hét  
ikerfiú  históriájának  legkorábbi  feljegyzői  csak  sugallják  a  gyer-
mekgyilkossági kísérlettel vádolható grófnénak való megbocsátást, 
addig  a későbbi variánsok  ezt  egyértelművé  teszik.  Ha azonban  a  
történet befejező részeként közölt megmenekült  gyermekek  továb-
bi  sorsát  vizsgáljuk,  akkor  meg  az  a feltűnő,  hogy  egyesek  — így  
például Alvinczi  — még csak  a Mic bán ifjaktól eredő hét  családot  
tudja felsorolni,  Pósaházi viszont  már ismeri  ezek  őseinek,  azaz  a  
gyerekek — Boxa, Detriczus,  Georgius,  Simon, Thoma,  Demetrius,  
Dyonisius — latinosított neveit is, s ezzel egyben túlmutatnak  más  
változatokon,  amelyek  a nevekkel  nemigen  törődnek.  Tovább tar-
kítja  a  képet,  hogy  az  előbbi  szerzőnél  mind  a  hét  ikerfiú  felnő,  
hiszen tőlük származtatja az imént említett hét családot, az utóbbi 
tudomása szerint viszont  csak hat  éri meg a házasság korát,  mert  
az egyik  „még attya életében deficiált." Nem mutat azonosságot  az  
e  forrásokban közölt  famíliák jegyzéke  sem.34  

A már-már  követhetetlen  motivikus vagy szövegbeli  eltérés,  il-
letve  egybeesés  akaratlanul  is  az ősforrás keresésére tereli  figyel-



műnket,  bár a fentiek tükrében ez reménytelen vállalkozásnak  tű-
nik. Változatlanul  megválaszolatlan  ugyanis  a kérdés,  hogy vajon 
honnan ismerték  meg  17.  századi  krónikásaink  a hét  fiú  legendá-
ját? A felelet  tekintetében  azonban  nehézséget jelent,  hogy  egyik  
szerző sem jelöli  meg kútfőit,  ahonnan  a történetet  merítette.  Ki-
vételt  egyedül Alvinczi  képez,  aki  idézett  prédikációjában  a  kétel-
kedők  meggyőzése  érdekében  Ecsed  várából  származó  „előkötőre"  
hivatkozik  a  hagyomány  forrásaként.  Ezen  a  szálon  elindulva  
azonban  már  az  1880-as  évek végén  Bunyitay  Vincze  egyháztör-
ténész  kétségbe  vonta  a  hímzett  kötény  hitelességét,  s  csak  azt  
tudta konstatálni,  hogy nemcsak  a  17. századnál  korábbi krónikás 
hallgat  e  genealógiai  hagyományról,  hanem  az  1579-ben  elhunyt  
és  a  Zemplén  megyei  Gálszécsen  eltemetett  Bocskai  András  sír-
verse  is.3  Ebből  nyilvánvaló,  hogy  a  Bocskai-család  körében  és  
hozzá  kapcsolódóan  kialakult  hagyomány  felbukkanását  1579  
utánra  kell  tennünk.  Bár  Szamosközy  István  magyar  nyelvű  fel-
jegyzéseit  tekinthetjük  az első olyan hiteles  forrásnak, amely hoz-
zájárulhatott a Mic bán-történet szétkürtöléséhez, e téren azonban 
még nem látunk egészen tisztán. Az erdélyi történetíró  naplószerű 
műve ugyanis, mint már utaltunk rá, majdnem 300 évig ismeretlen 
maradt.  így  a hét ikerfiú históriája  későbbi változatainak  kiala-
kulására  a kor kiemelkedő protestáns  hitszónokának  — Alvinczi-
nak — már  1624-ben  kinyomtatott  szövege hatott  inkább.  Ennek  
ellenére bizonyos jelek  alapján  az sem zárható ki, hogy egyesek — 
pl. maga Alvinczi  Péter és talán Bethlen Farkas is — Szamosközy-
től merítették  a történetet.  Erre látszik utalni az, hogy mindketten 
— úgy  Szamosközy,  mint  Alvinczi  — bejáratosak  voltak  Bocskai  
István  udvarába,  s  valószínűleg  közülük  az  utóbbi  fogalmazta  az  
1606-ban elhunyt fejedelem végrendeletét,  amelyben  az  7 ezer fo-
rint hátrahagyásával  többek között támogatja  Szamosközy fő mű-
vének  megjelentetését.  A  két  krónikás  útjainak  kereszteződését  
mutatja az is, hogy Szamosközy halála után művei  Gyulafehérvár-
ra,  éppen  abba  a  városba  kerültek,  ahol  később Alvinczi  Károlyi  
Zsuzsanna emlékére  „a nagy templomban a sir felett mikor immár 
a test majdan beszállitatnék nyugalmának helyére..." elmondta te-
metési  beszédét.  Hogy  Alvinczi  ismerhette  Szamosközy  magyar  
nyelvű kéziratos feljegyzéseit,  kitűnhet talán onnan is, hogy  a  17.  
századi  emlékek  közül  csak kettőjük  szövegében  említődik  három  



ikergyermekkel  a koldusasszony,  a többieknél  ketté' szerepel.  Egy  
másik jel  — az  oroszlános  Bocskai  címer leírása  — pedig  szintén  
a  sokáig  kiadatlan  Szamosközy-féle  naplószerű  alkotás  hatását  
mutatja,  csak immár Bethlen Farkasnál,  akinek  szövegében  azon-
ban  a hét  ikerfiú esetének  ürügyén  olyan kiegészítő' adatok is  fel-
tűnnek, amelyeket  az általunk korábban emlegetett  szerzőknél hi-
ába keresnénk.37  Ugyanakkor  az  is  igaz,  hogy  mindezt  sem  más  
motivikus, illetve szövegbeli egyezés, sem pedig történeti adat nem 
támasztja  alá.  Ha  ez így van, vagyis Alvinczi,  Bethlen és  Szamos-
közy egymástól  függetlenül  alkották  meg  saját  Mic  bán-verzióju-
kat,  akkor viszont  arra  kell  következtetnünk,  hogy feltétlenül  lé-
tezhetett  egy  régebbi  közös  forrás,  ahonnan  mind  a  hárman  
merítettek. Ilyen lehetett  a  17. századnál is régebbi névtelen,  máig  
fel nem fedezett feljegyzés,  de inkább lehetett  egy olyan  általáno-
san ismert genealogikus szájhagyomány,  amely különböző' okoknál 
fogva elsősorban  a Bocskai-család  körében vert gyökeret.  Feltűnő'  
ugyanis,  hogy  Szamosközy  és  utócjai,  illetve  a  sírfeliratok  is  —  
kivételt  képez  Sóvári  Soós  György  1617.  évi  epitáfiuma — mind  a  
Bocskai-családból  kiindulva adják eló' a hét ikerfiú históriáját.  Bár 
az  idézett  17.  századi  szerzők  közül  Alvinczi  az  egyetlen,  aki  Mic  
bánt  a  Károlyiak  őseként  mutatja  be,38  azonban  ő sem hagy  két-
séget afelől, hogy melyik családdal kapcsolatban szerzett tudomást 
a szavai szerint  „örök emlékezetre méltó"39 történetről.  Már Heller 
Bernátnak,40  majd később  Csikós  Zsuzsannának41  is  feltűnt  tud-
niillik,  hogy  Alvinczi  a  gróf  hat  gyermekét  nem  véletlenül  „egy  
bocskába avagy dézsába rakatván"  akarta elrejteni, mert e ritka 
szóhasználat mögött valószínűleg  az a néphiedelem húzódott  meg,  
amely  szerint  a  Bocskai-család  éppen  az  elvesztés  eszközéül  ki-
szemelt  bocskáról43  kapta  a  nevét.  

Ugyancsak Alvinczi  prédikációja  alapján fogalmazódott meg kö-
vetkező észrevételünk  is.  A Bethlen  Gábor feleségének  temetésén  
1622-ben  elmondott  gyászbeszéddel  kapcsolatban  tudniillik  leg-
utóbb  Csikós  Zsuzsanna  megállapította,  hogy  Alvinczi  ebben  „a  
legcsekélyebb  figyelmet  sem  fordítja  a  monda  családtörténeti  vo-
natkozásaira,"  őt  a história  „sokkal  inkább  gyönyörködtető és  ta-
nító  meseként  érdekli".44  E  tekintetben  az  1624-ben  megjelent  
nyomtatványban helyet kapó prédikáció vonatkozó része mellett  a  
margón található  bejegyzésre  hivatkozik,  miszerint  „itt  az  genea-



lógiának  delinatiója kimutatott."45  Anélkül,  hogy vitatnánk  Alvin-
czi  szépírói  szándékát,  úgy  gondoljuk,  itt  mégsem  egyértelműen  
erről  lehet  szó.  Ha  ugyanis  szövegét  összefüggéseiben  vizsgáljuk,  
akkor egyrészt észrevehetjük, hogy a fejedelemné  búcsúztatójának  
szerzője kinyilvánítja genealógiai  érdeklődését.  Megteszi  tudniillik 
azt,  amit  krónikástársa,  Szamosközy  István elmulaszt  — név  sze-
rint  felsorolja  a hét  gyermektől  eredő hét  nemzetséget,  sőt  külön  
foglalkozik  Károlyi  Zsuzsanna  anyai  ágának  „az nagy messze  ter-
jedett  ...  régi  gyükereivel",46  megemlékezve  a híres  Báthori  famí-
liáról  is.  Másrészt  Alvinczi  megmagyarázza  az „atyai  ág" ismerte-
tésekor  tanúsított  szűkszavúságát,  mintegy  háttérinformációt  
szolgáltatva  egyben  a  margón  található  bejegyzés  megértéséhez:  
„Károlyi  Susannának  ...  atyai  ága  mondom  az néhai  tekintetes  és  
nagyságos  Károlyi  Lászlótól  fogva,  ki  őfelségének  édesatyja  volt,  
felmegyen 388 esztendőre, mint ihon ez hosszú  genealógia,  melynek  
ízenként  való  előszámlálásával  szenvedhetetlen  idő  telnék  el  (ki-
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emelés tőlünk — S. К.), nyilván mutatja".  Különben hasonló okok 
miatt  egy  pár  sorral  visszább,  Bethlen  Gábor  címeinek  felsorolá-
sához érkezve szintén egyfajta megszorításra utaló kitétel  találha-
tó:  „Itt ha  kívántatik  egészen  az titulust  inserálhatni".48  így  már  
világosabb  a  családtörténeti  adatok  „mellőzésének" háttere.  Har-
madszor,  elkerülte  a  kérdés  kutatóinak  figyelmét  Holl  Bélának  
még az  1970-es  évek végén éppen  az Alvinczi-féle szöveget is  ma-
gába  foglaló  prédikációskötettel  kapcsolatban  felmerült  gyanúja.  
Véleménye  szerint  ugyanis  az  1624-ben  Gyulafehérváron  megje-
lent  gyűjteménybe  egyes  gyászbeszédek  feltehetően  emlékezetből,  
a Károlyi Zsuzsanna temetésén két évvel korábban elhagzottakhoz  
igazítva,  azaz  átdolgozva  kerültek  be.  A  több helyen  is  előforduló  
lapszéli jegyzet  alapján meg  azt  állapította  meg,  hogy  a  kötetben  
,Alvinczi  beszédéből  a genealógiát  csak  rövidítve  közlik."  Ha  ez  
így van,  akkor  ebből  viszont  Csikós  Zsuzsanna  e  kérdésben  han-
goztatott  álláspontjával  ellentétben  az  következik,  hogy  Alvinczit  
igen is  érdekelték  a családtörténeti  vonatkozások,  csak  a gyulafe-
hérvári  nyomtatványban  valószínűleg  térbeli  megszorítások  vagy  
talán  éppen  az  általános ismertség  miatt nem törekedtek  a teljes-
ségre. 

A  Károlyi  Zsuzsanna  temetésén  1622-ben  elhangzott  gyászbe-
széd  és  az  1624.  évi  kiadványban  helyet  kapó  prédikáció  szövege  



tehát  nem  egészen  azonos.  Alvinczi  búcsúztatójához  valószínűleg  
készített  egy  „családtörténeti  kitekintést" is,  nyilván  ezt  sejteti  a  
nyomtatott  szövegben található következő kitétel:  „... mint ihon  ez  
hosszú genealógia  ... nyilván mutatja."50  E „hosszú genealógia" el-
hagyásán  azonban véleményünk  szerint  Károlyi  Zsuzsanna  „atyai  
ágát"  kell  értenünk,  nem  pedig  közvetlenül  a  Mic  bán  házaspár  
leszármazottjait.  Nem lehetetlen  azonban  az sem — mivel  a teme-
tésen  elhangzott  beszédek  egy része  emlékezetből  került  be  a  pré-
dikációskötetbe —, hogy az Alviriczi-féle Mic bán-história is kurta, 
vagy  éppen  átdolgozott  változatával  van  dolgunk.  

Az elmondottakból  nyilvánvaló, hogy a 17. században már írásos 
formában is  rögzített  származástudat  megszilárdult,  tovább  örök-
lődött. A história forrása valószínűleg egy általánosan ismert,  apá-
ról  fiúra  szálló  genealógiai  hagyomány  lehetett,  amely  egyaránt  
alkalmasnak  bizonyult  aktuális  politikai  szándék,  illetve  a  rend-
kívüli  származás,  valamint  az  erkölcsi  és  esztétikai  értékek  kife-
jezésére,  ennélfogva sokakat  megérintett.  Hatása  alól nem  tudták  
kivonni  magukat  a nagynevű  főúri  családokkal  szoros  összekötte-
tésben  álló  és  a  kor politikai  rezzenéseit  élénken  figyelő  króniká-
sok,  literátorok,  hitvitázók  sem.  A  szerzők  által  diktált  más-más  
igényeknek való megfeleltetés  azonban óhatatlanul módosította  az  
alaptörténetet,  amelyből  egyfajta elbeszélő költemény  terebélyese-
dett,  s fellazult  műfaji  formája is,  hiszen  előfordul históriai  és  ge-
nealógiai  kitekintés,  illetve  prédikációkba  ékelt rímes próza,  vala-
mint hosszabb-rövidebb  sírfelirat  alakban  is.  

A  Mic  bán-história  18—20.  századi  változatai  

A hét  ikerfiút szülő anya különös története iránt nemcsak  a  17.  
századi  krónikások  voltak  fogékonyak,  hanem  a  későbbi  korok  
nemzedékét  is  élénken  foglalkoztatta,  szépírói  alkotások  szüle-
tésére  inspirált.  Mindenekelőtt  a  magyar  irodalomban  hagyott  
mély  nyomot,  ahol  többféle változata  is  keletkezett.  

A 18. században Cornides Daniel  a Mic bán-mondáról  1782-ben  
megjelent  forráskritikai  szempontú  összefoglalása  után  hat  évvel  
látott  napvilágot  Dugonics András  (1740—1818),  a nemesi  olvasó-
közönség legünnepeltebb írójának Etelka c. regénye, amelyben újra 



találkozhatunk  a bő gyermekáldás  motívumával.  Az  alaptörténet  
itt  az,51  hogy  a  szerelmes  királyfi  nem  vehetné  nőül  vezérének  
leányát,  ha  nem  derülne  ki  a  titok:  Etelka  valójában  nem  Gyula  
vezér gyermeke, hanem Zoltán fejedelem ikertestvére. A szokatlan 
bőség  „iszonyatos  röttögést"  keltett,  mert  a  vajúdó  fejedelem-
asszonynak eszébe jutottak,Árpád szavai, melyekkel élt az olyatén 
szeméjek  ellen,  kik  egy hassal  két  gyereköt  pottyantanak.  Ezeket  
őfélre-farlóknak, félre-billentőknek, az-az jámbortalan-életü cin-
duláknak  lönni  állitotta." Ennélfogva  a megrémült  anya  a világra 
hozott  két  csecsemő  küzül  a  fiút,  Zoltánt  megtartotta,  testvérét  
Etelkát  pedig  dajkája  segítségével  — mivel  Gyula  vezér  felesége  
holt  magzatot  szült  — az elhalt  gyermek  helyébe  csempészte,  aki  
ezáltal  a vezér leányaként  nevelkedett.  

Mint  láthatjuk  Dugonics  méltányosabb  módját  választja  a  
gyerekek  elvesztésének,  regényének  ikerellenes  szemlélete  azon-
ban  így  is  egyértelmű.  E felfogás  megerősítéseként  a  fentiek-
hez  még  hozzá  teszi:  „ez  a vélekedés  a  követközött  magyaroknál  
is  fen-tartatott,"  amelyet  Alvinczi  Péter  prédikációjának  idevágó  
soraival  bizonyít,  kétséget  nem hagyva egyben  az „Etelka" forrása 
felől. 

Ilyen  felfogás  —  Dugonics  páratlan  sikerű  műve  és  Alvinczi  
temetési  beszéde  —  alapján,  az  előbbiből  számos  részletet  saját-
jaként  közölve  keletkezett  Marosvásárhelyi  Soós  Márton  „A  
megszomorított  ártatlanság  avagy  Az  ártatlan  Etelka  védése"  c.  
ötfelvonásos  drámája.  Erre  az  1792-ben  Pesten  megjelent  szomo-
rújátékra  legutóbb  Csikós  Zsuzsanna  figyelt  fel  és  úgy  utalta  ezt  
a  Mic bán-történet  körébe,  hogy  Shakespeare  Rómeó és  Júliá-já-
val  is  rokonította  egyben.  

A  19.  században valóságos  reneszánszát  éli  az ikrek  históriája.  
A  nemzeti  múlt  iránt  érdeklődő  szerzők  ugyanis  rendszerint  fel-
dolgozták  a témát,  így  a közel  300  évvel  korábban felbukkant  ge-
nealógiai  hagyomány  tovább színesedik,  s  a régi  műfaji keretei  is  
tágulnak.  Mindenekelőtt  a drámairodalom kiemelkedő alakja, Ka-
tona József (1791—1830) állított emléket történetünknek,  belesző-
ve azt híres művébe,  a „Bánk bán"-ba.  Bár nála  Mic bán neve nem 
szerepel,  de a spanyolországi  Bojóthból  Magyarországra  menekült  
testvérek  —  az  idős  Mikhál  és  a  46  éves  Simon  párbeszéde  az  
„Előversengés"  első  szakaszában  egyértelműen  a  népmesébe  illő  



atyaság  előadása.  Az  apa,  Simon  bán  így  beszéli  el  bátyjának  a  
családban  történet  különös  eseményt:  

„Simon 
Hallgass  meg  engem; tegnap  estve  a  
vadászaton  egy  őzet  kergeték,  
és  — egy banyát  találtam.  Ő alig 
látott  meg  engemet,  s  leroskadott  
térdére  és  tudtomra  adta,  hogy  
feleségem  immár  megszült.  Szinte  el-
indultam;  amidőn hatot  felém  nyújt.  
»0,  légy kegyelmes  (úgymond)  asszonyodhoz!  
Ő egykor  egy  szegény  koldús  személyt  
elkergetett  magától,  s  becstelennek  
nevezte,  mert  kettős  szülöttje  volt:  
hogy  most  az istenség  adott  hetet  
neki,  nyomban  emlékébe jött  az,  amit  
mondott.  Megindulván  azon,  nehogy  
feslettnek  ítéltessen,  egy  fiat  
megtart  magánál  —  a többit  hogy  öljem  
meg,  azt  parancsolá  — « 

Mikhál 
Tigris-anya! 

Simon 
Megesketém,  és  titkon  általa  
neveltetem  mindnyáját.  

Mikhál 
Hát  az  anyjok?  

Simon 
Mindég keservesen  zokog,  midőn  
az  egyet  a kezébe vészi,  és  
nem  tudja  azt,  hogy én  tudom,  miért  sír?  

Mikhál 
Aztán  mi  lesz?  

Simon 
Mikor  majd  nagyra  nőnek,  

akkor fogom mutatni  csak,  hogy  ő  
haljon meg  akkor  — de  örömében  haljon.  
Minő öröm lesz  ez!  Már  elhagyom  



Endrének  udvarát,  s velek  leszek.  —  
Mikhál,  miért  sírsz  olly  keservesen?  

Mikhál 
r q 

Nem  hal  ki  a  bojóthi  nemzetem!"  

A  „bojóthi  gróf-faj" fennmaradásának  II.  Endre  (1205—1235)  
idején játszódó jelenetét azonban a Katona-irodalom54  régtói fogva 
a dráma homályos vagy vitatott  pontjai között tartja számon.  Töb-
ben kifogásolják ugyanis,  hogy az idézett részlet regényes  túlzásai  
nem illenek  a tragédiába, hiszen eltérítik  medrétől  a cselekményt,  
gátolják annak dinamikusabb menetét. A jó indítás lendületes foly-
tatása  helyett  így  zökkenővel  találja  magát  szemben  a  darabbal  
ismerkedő  olvasó vagy  néző.  Mivel  Simon  népmesébe  illő  atyasá-
gának históriája  nem illeszkedik  szervesen  a dráma  szerkezetébe,  
ezért  helyénvalónak  tartják  az  olyan  „korrigáló" rendezői  beavat-
kozást,  mint  teszi  ezt  például  Illyés  Gyula  1976-ban  megjelent  
Bánk bán-korrekciója,  amely a regényes  epizód kiiktatásával  tün-
teti  el  a folyamatosság  késleltetését.  

Katona  helytelenített  dramaturgiai  eljárása  annál  inkább  fur-
csa,  mert  a  Bánk  bán  korábbi,  1815-ös  maglódi  szövegéből  a  
hosszadalmas  mondai-regényes  betét hiányzik,  így  az  események  
kitérők  nélkül,  zökkenőmentesen  pereghetnek  tovább.  A  sikerül-
tebb megoldásra rátalálva  a dráma végleges,  későbbi  változatának 
kárára mégis helyet kapott  a hét gyermek története.  Ezt  az  ellent-
mondást  a  kiváló  Bánk  bán-kommentárok  a  drámaírónak  a  mű-
véhez  fűzött jegyzetei  alapján  oldják  fel.  Innen  tudjuk  meg,  hogy  
az  eredeti  variáns  elkészítése  után  Katona  egy  olyan írott  forrás-
ra55  bukkant,  amely  szerint  „Michael  és  Simeon  Micbán  spanyol  
testvéreknek  volt  egy  világszerte  híres  szépségű  húguk,"5  kit  a  
darabban  Melinda  néven  ismerhetünk  meg.  A  nem  is  gyanított  
vérségi  kötelék  fellelése,  azaz  hármuk  sorsközösségének  és  érde-
keltségének  hangsúlyozása,  mint  a  feszültségeket  növelő  kiváló  
drámai  elem tette  talán  szükségessé  a  „bojóthi  Mortundorfok" re-
gényes  históriájának  betoldását  a dráma közismert,  második  vál-
tozatába.  Melinda tragédiája és az országos állapotok összefüggése 
így ugyanis családi közvetlenséggel  érintik a két testvért is.  Mások  
részben  vagy  teljes  egészében  védelmükbe  veszik  a  szóban  forgó  
mesés  epizódot,  s  a Mic bánnal  azonosított  Simon történetét  a  da-



rabban  értékként  jelen  levő  mozzanat jegyében  ítélik  meg.  E  te-
kintetben  mindenekelőtt  emlékeztetnek  arra,  hogy  Katona  korá-
ban gyakran  tűntek  fel hasonló  megoldások,  azonkívül  a  mesein-
tarzia Shakespeare  drámavilágában is gazdagon jelentkezik,57  így  
efféle eljárások  alkalmazására  a Bánk bán  írója is  kedvet  kapha-
tott.58  Másrészt  a hét  újszülött szerepeltetését  olyan hangsúlyerő-
sítésnek tekintik,  amely összefüggésbe hozható  a felvilágosulás  és  
a reformkor nemzetideológiájával. így a spanyolországi eredetű bo-
jóthi nemzetség jelenléte  a magyarországi  eseményekben  annak  a  
felfogásnak  a megnyilvánulása,  amely nem tett  különbséget jöve-
vény  és  autochton  között,  illetve  alkalmas  volt  bemutatni  az  ide-
genek két  ellentétes  fajtáját:  a beolvadókat,  akik Jó  magyar  ház-
népnek  ... lehetnek törzsöki",59  és  a rajtunk élősködőket.  A szóban 
forgó  epizód  tekintetében  egyesek  még  azt  is  megjegyzik,  hogy  a  
hét  fiú születésének  újjongásra  okot  adó jelenete hívja fel  a  figyel-
met  az  udvari  mulatságon  megjelenő békétlen  magyarok  komor-
ságára. A spanyolországi bojóthiak ellenpontot jelentő öröme a drá-
ma  szövege  alapján  azonban  nem  ennyire  egyértelmű.  Amikor  
ugyanis  Simon  idős  bátyjának  bizalmasan  elárulja  a  „még  gyón-
tatómnak  is  csak  esküvés  alatt"60  kinyilatkoztatható  titkot,  hogy  
„én atya vagyok",61 testvére,  Mikhál elszomorodva ezt „csúnya tré-
fának"62 véli,  a feslettség ítéletétől  félő,  éppen  ezért  gyermekgyil-
kosságra  vetemedő  asszonyt  viszont  „tigris-anyá"-nak63  nevezi.  
Simon pedig a hét újszülött felnőtt korához időzített, tragédiát  sej-
tető bosszúterv  —  „hogy  ő (értsd:  a felesége  — S.  K.) haljon  meg  
akkor — de  örömébe haljon"64  — képét  vázolja.  A Bánk bán  álta-
lunk idézett része után következő sorok azonban arról is  meggyőz-
nek, hogy nem minden bojóthi örül a váratlan családi  eseménynek.  
„Ott azt hiszik,  hogy  ők örvendenek — olvashatjuk  a darabban — 
Nem,  nem,  csak  egy  az,  aki  itten  örvend,  Mikhál  az  a  bojóthi."  
Sírással  párosuló jókedvét  pedig valószínűleg  a hét  gyermek  élet-
ben maradása váltja  ki,  hiszen így kiált  fel: „Nem hal  ki  a bojóthi 
nemzetem!"66 

Mindezek  alapján úgy tűnik,  Katona mondai-regényes  betoldá-
sa  ellentmondásosan  közvetíti  az  ikerszülés  korabeli  megítélését.  
A  drámának  ebben  a jelenetrészében  a testvérek  szemléletén  ke-
resztül tudniillik egyszerre van jelen az elítélő és elismerő felfogás, 
amely mögött valószínűleg  a bő gyermekáldással  kapcsolatban  ki-



alakult nézetek változása,  egy más erkölcsi értékrend kialakulása,  
a  korabeli  állapotok  átmeneti jellege  húzódhatott  meg.  

Míg Katona  József  Bánk  bán-jában  több mint  félszáz  soron  át  
csak  mondai-regényes  betétként  ad  helyet  a  genealógiai  hagyo-
mánynak,  addig  Kisfaludy  Sándor  (1772—1844),  a nemesi  életér-
zés  legjellegzetesebb  s legnépszerűbb  költője  három  énekbe  és  84  
versszakba nyújtva külön dolgozta fel. 1836-ban,  „Regék a Magyar 
Eló-időból"  című  gyűjteményében  megjelent  „Micbán"-ja  a  rendi  
társadalom kríziséből fakadó tragikus nemesi érzelmeket plántálja 
át a régiségbe.  A patriotizmus  ideológiája tudniillik  minden terror 
ellenére  ott  élt  a nemességben,  s leginkább a nemzeti  múlt  propa-
gálásában,  az  egyre  fokozódó  történelmi  érdeklődésben  jelentke-
zett.  A történeti  tárgyú  szépirodalmi  művek  ez  idő tájt tehát  egy-
fajta társadalmi  szükségletet  elégítettek  ki.67  

Kisfaludy a keresztes hadjáratok korát idézi fel az események hát-
teréül,  a helyszín tekintetében viszont egyszerre többet is  megnevez.  
Mindenekelőtt  a Báthoriak  ősi fészke,  Ecsed vára tűnik fel  előttünk, 
de  az anya  által elevenen való eltemetésre  ítélt hat fiú — akiknek a  
regeíró csak keresztneveit  ismeri — már egy „kárpáti vadon lakban" 
nevelkednek,  majd  arról  értesülünk,  hogy  a  Mic  bántól  származott  
hét  díszes  nemzetség  Felső-Magyarország  urai  lettek.  

Figyelemreméltó  az ikerszülés  korabeli felfogásának tükröződé-
se  is  Kisfaludy  regéjében.  A  gyakorlatilag  gyermekgyilkossággal  
vádolható bán feleségét  azzal próbálja kimenteni — a nádor, Bánk 
kezébe adva a döntést —, hogy az asszony súlyos  következmények-
kel járó tettének  oka  az  erkölcs  és  az  anyai  szeretet  küzdelméből  
fakadt. A morális normák betartásának jegyében a Mic bán szerint 
„hiénánál vadabb anya", akinek szinte mindenki  a halálát kívánja, 
Bánk  által  így  megbocsátást  nyer.  

A  Bocskai-család  eredetmondájaként  is  számon  tartott  törté-
netet  Kisfaludy nemcsak  a hazafias érzület,  a morális  értékek  ki-
fejezésre juttatása  miatt  dolgozta  fel,  hanem  részben  családi  ér-
dekből  is.  A regeköltő egyik  ősének,  Kisfaludy István Vas  megyei  
alispánnak  tudniillik  Bocskai  leány  — Anna  — volt  a  felesége.68  

A  genealógiai  hagyomány  felhasználásával  az  idegen  uralom  el-
len  9  lázadó  fejedelmet,  Bocskait  illeszti  rokonsága  sorába,  így  
akar korai ősökre visszavezethető, fényes származásrendet  alkotni  
magának.  A  rímekben  megverselt  história  azonban  költőiség  hí-



ján  nem tartozik  Kisfaludy kiemelkedő alkotásaihoz,  ennélfogva  
az egész történetet  behálózó hetes  szám rejtélye,  mint  a népiesség 
motívumának  megőrzését  tartják  a  mű  egyedül  említésre  méltó  
pozitívumának (Hét ikerfiú születik, születésükkor hét nagy csillag 
fénylik, hét  dörrenet hallik,  a bagoly is hétszer huhog, hét  év telik 
el a gyermekek felismertetéséig, hét nemzetség származik tőlük).71 

Bár némelyek szerint Kisfaludy „feldolgozása egyik korábbi szö-
vegemlékünkkel  sem  egyezik,"72  a három  ikergyermeket  hordozó  
koldusasszony,  az  „Ecsed-várban" található,  „sok  kezekben  meg-
fordult", „himmel varrót kötény", ahonnan a szerző elbeszéli  „nagy  
regéjét", azonban nem hagy kétséget forrása felől. Ezek a kitételek 
ugyanis Alvinczi Péter általunk idézett  17. századi prédikációjának 
vonatkozó szavait juttatják eszünkbe, illetve csengnek azzal  össze,  
amelyet  Kisfaludy közvetlen  vagy közvetett  úton különböző kiad-
ványokból ismerhetett meg, de a lerój abb kutatások szerint hatott 
rá  Katona József  „Bánk bán"-ja  is.  

A politikai mondanivaló családi hagyományépítéssel  való Kisfa-
ludy-féle  vegyítése  után  nem  sokkal  Szigligeti  Ede  (1814—1878)  
színműíró szintén felfigyelt a hét ikerfiú históriájára,  amelyet  kü-
lönböző helyről meríthetett.74  A magyar színpadművészet  kiemel-
kedő személyisége  a rövid történetet  előjátékkal  kibővített  három  
felvonásos  drámában  örökítette  meg.  Az  1840-ben  „Miczbán  csa-
ládja" címen  megjelent  mű75  így  az eredeti  mesés  szövegbe  újabb  
részleteket  írt.  Nála  a  helyszín  a  bán  Tisza  partján  oltalmazott  
vára, „ellenében lugasok, ülőhelyek", Jobbra kápolnával", balra pe-
dig remetelakkal.7  Az úrnő ezen a vidéken akaija házába fogadni 
a  hármas  ikreket  hordozó  szegény  asszonyt,  dajkája  — Judit  —  
útján tudomást szerezve azonban a három és hét számok misztikus 
eredetéről,  elbizonytalanodik.  Később  ezért  kerül  a hét  fiú  közül  
hat  a csónakba,  majd a vár mögött folyó Tisza vizére. A lelkiisme-
ret-furdalás  gyötrelmeinek  csillapítása  érdekében  Estella  — Mic 
bán  spanyol  származású  felesége  — a bűncselekmény  helyszínén  
egy kápolnát  építtetett,  Judit  pedig  az ettől  nem messze  található  
remetelakba  jár  vezekelni.  Az  úrnő  egykori  dajkája  közvetlenül  
halála  előtt  értesül  egy  száműzött  görög,  Leó  által  megmentett,  
akkorra  már húszéves  fiúkról.  Egyiküknek  elmondva  az  ikergyil-
kossági  kísérletet,  Mic bán is  tudomást  szerez  az  ügyről.  Az  anya  
ráismerve  az életben  maradt hat  fiúra  örömében esik  össze,  majd  



miután magához tér a „hét várkulcs" és „puszta pajzs" átadásánál, 
vagyis  a Mic bán uradalom felosztásánál lehetünk jelen.  Ezt a féij 
a következőkkel indokolja: „...mi méltányosabb, minthogy atyai szi-
vemen  egyaránt  osztozók,  birtokaimban  is  egyaránt  osztozza-
tok...",  majd  parancsolóan  osztogat:  „György,  tiéd  Soós;  Simon,  
tiéd  Eszeny;  Boxa,  tiéd  Szerdahely;  Tamás,  tiéd  Szűrte;  Dienes,  
tiéd Bocska; Ditrik,  Polianka; s Demeter,  tiéd Kövesd legyen."78  A 
dráma befejező részében a hét család későbbi, Szigligeti  által  óhaj-
tott  sorsa  körvonalazódik  úgy,  hogy  közben  Mic bán  szájába  adja  
a  nevelő hatású  szavakat:  ,Alapítsatok  hét  családot,  azoknak  ér-
demet  szerezni  a ti  gondotok  legyen;  mert  ősről  csak  birtokot,  ér-
demet  nem  örökölhetni."79  

QA 
A sajátos elemekkel bővített  drámát a könyv fedőlapján  olvas-

ható  strófák  szerint  először  1840.  május  30-án  adták elő  „a pesti 
magyar szinpadon". A hetes ikrek világrahozóját Jókai Mór későbbi 
felesége, Laborfalvi Róza (1817—1886) színésznő, míg a férjet, Mic 
bánt a Nemzeti  Színház  alapító színészgárdájának egyik legerede-
tibb  tehetsége,  Szentpétery  Zsigmond  (1798—1858),  Leót  pedig  
maga Szigligeti  alakította.  Az „eszenyi vár kulcsát" átvevő Simont 
pedig az a Lendvay Márton (1807—1858) személyesítette  meg,  aki  
1837-ben Vörösmarty színháznyitó prológusában — az ,Árpád éb-
redésé"-ben, mint Árpád az első szót mondta ki a Nemzeti  Színház  
színpadán. 

Szigligeti  után időrendben  Kőváry László (1819—1907),  Erdély  
történetírójának  regekollekcióját  kell  említenünk.  Őt  az  50-es  
években  ugyanis  rendszeresen  foglalkoztatta  a téma,  s  ide  vonat-
kozó kutatásai  eredményeiről különböző folyóiratokban többször is 
beszámolt. Neki köszönhetően maradt ránk a Mic bán történet nép-
hagyomány  után  közölt  erdélyi  változata,  amely  „Száz  történelmi  
rege" c. gyűjteményében81  található.  A Kőváry által lejegyzett his-
tória helyszínt változtat: Kolozsvártól „mintegy öt órára" fekvő haj-
dan hat faluból álló egeresi  uradalomhoz kapcsolja a mondát,  arra  
alapozva, hogy az ottani templom egyik sírkövének versekbe foglalt 
felirata említi  a Bocskai  család  Mic bántól  való származását.  Fel-
tűnő  azonban,  hogy  az  adatközlő  nem  ismeri  a  7  ős  nevét,  s  bi-
zonytalan  az események  időpontjának meghatározásában  is.  E te-
kintetben  csak  a  „hajdani  magyar  királyoknak"  azt  a  korszakát  
emlegeti,  amikor „ellenség üt a hazára". A kastélyhoz közeledő kol-



dusnő hármas  ikreit  Mic  bán  „setét jellemű  neje"  fajtalansággal  
párosuló  „csodás  szülés"  eredményének  sejti.  Az  átok  foganatja-
ként megszületett hét gyermeket — egyet természetesen  meghagy-
va — „Vizokádó tóba" akarják vetni. A szörnyű tettért járó büntetés 
itt  sem  marad  el:  „Legyen  hát  halál  a  bére  —  szólt  Miczbán",82  

azonban  Kőváry  hozzáteszi,  hogy  a  regemondók  némelyike  meg-
kegyelmez  az  úrnőnek.83  

A 19. század második felében egyéni  alkotásként  mindenekelőtt  
Medve Imre (1818—1878) — írói néven Tatár Péter — dolgozta fel 
a hét ikerfiú históriáját  a több kiadást  megért  „Miczbánné vagy A 
koldusasszony  átka"  c.  művében.  A  sikeres  ponyva  olyan  népies  
vonásokkal  gazdagította  tárgyunkat,  amelyeket  meglepő  módon  
fellelhetünk  a monda eszenyi változatában is.84  Mindkettőben  ta-
lálkozunk a koldusasszony bő áldását — két magzatot — a bujaság 
jelének  felfogó büszke  úrnővel  és  nagynénjével.  Az  átok beteljese-
déséból, vagyis  a szegény ember kigúnyolása és megvetése  „miatt"  
születik Mic bánnénak hét gyermeke. A gyilkosság eszköze, a kosár 
a két változatban azonosan egy fűzfánál akad el, az „elveszett" hat 
fiú pedig „A Kastély-domb mondája" és a ponyva egyező vallomása 
szerint egy halász családnál nevelkednek.  Mindkettőben  16 évesen 
jelennek  meg  a  „nagy  mulatságon"  apjuk,  Mic bán  házában,  ahol  
egyikük,  Ákos  versbe  foglalva  „lant  pengetése  mellett"  adja elő  a  
megható  történetüket.  

Az elbeszélőt  a környezet is befolyásolta, ennélfogva a mű végén 
a  király  valahol  Debrecen  vidékén  — amely  egyben  a  bűncselek-
mény  helyszíne  is  —  házhelyeket  jelöl  ki  a  hat  fiúnak  —  innen  
van  Hatház,  majd  „Hadház" —,  de  nem  marad  el  a  pozitív hős — 
a gyermekek  megmentője  és felnevelóje — azaz  a szegény  halász-
nak  a megjutalmazása  sem.  Egészében véve ellen-  és  rokonszenv  
ötvöződésének  nyomait  véljük felfedezni  a Tatár Péter-féle  válto-
zatban. 

A  próza  nagymestere,  Mikszáth  Kálmán  (1847—1910)  szintén  
megírta  saját  Mic  bán  történetét.  Tudomása  szerint  az  Eperjes  
közelében fekvő Sóvárhoz tapad a szóban forgó genealógiai  hagyo-
mány.  Különböző források táplálta  változatában  a  feltűnő,  hogy  
az  eseménysorozat  hőse  itt  nem  „Micbán  Simon",  hanem  a  fia,  
György,  „aki  nemcsak  a tatárok  ellen  küzdött  vitézül,  hanem  Ot-
tokár  cseh  királynak  is  hátához  szabdalta  a  kardját",  s  „Konrád,  
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német  császárt  is  megkergette."  Ennek  a  „tetteit  lantosok  által  
megénekelt",  „nagy vitéznek",  pontosabban  feleségének  születnek  
aztán a koldusasszony elkergetéséért, büntetésből hetes ikrei.  Elő-
zőleg  azonban  Mikszáth  megmagyarázza  az  olvasónak,  mi  az  oka  
az  „igen kegyes  és jószívű  perszóna" szigorának:  „Az  iker-szülést  
a  kor és így Miczbánné is,  becstelenségnek  tartotta",86  ezért  a hat 
gyermek  elpusztításával  bízta meg  a dajkát,  aki  azonban  megsaj-
nálva  azokat,  titokban  „egy  halász  gondjaira  adta." A  várúrasz-
szonyt,  „ki a szégyennél inkább a gyilkosságot választotta",  éveken  
át kínozza  a lelkiismeret,  rémképek üldözik,87  mígnem egy „vitézi  
játék" során ki nem derül,  a holtnak hitt fiai élnek,  sőt a kapuvári 
remete jóvoltából lovagi tornákon való részvételre is megtanították 
őket.  Mic  bán  „harag  helyett  szívből  örült  a  hat  szép  daliának",  
ami  azt  sugallja,  hogy  a  keményszívű  anya  büntetés  helyett  ke-
gyelemben  részesült.  

Prózában  utánozva  a regeköltészetet,  Mikszáth  családtörténeti  
adatokat is beépít feljegyzett változatába.  Innen nemcsak  azt tud-
juk meg, hogy Sóvár László király adományaként  1285-ben került  
„Miczbán" György kezére,  s  később  a Zápolya—Ferdinánd  viszály  
idején  cserélt  gazdát,  mígnem  1547-ben  „császári  paranccsal  le-
romboltatták",  8  hanem  azt  is,  hogy  a hét  fiú  „hét nemzetség  őse  
lett".  Tőlük származnak  a „Csapy, Bocskay,  Szötér,  Ráskay,  Esze-
nyi,  Kövesdy és  a sóvári  Soós" családok,  majd folytatva,  zárójel-
ben  megjegyzi,  hogy  „ez legutolsó  família  ma is  él."90  

1896-ban Versénvi György (1852—1918) 56 versszakból álló köl-
tői elbeszélésként,9  alig valamivel később Jókai  Mór (1825—1904) 
pedig „regényes rajzokban"92 népszerűsítette a Mic bán-történetet. 
Mindkettőjük szövegében megtalálható „elszóllások" azonban rész-
ben  Alvinczi  Péter,  részben  pedig  az  általunk  már  idézett  kései  
utódok változatátjuttatják  eszünkbe.  

Az  ikerszülés  motívuma  nyomot  hagyott  a  népköltészetben  is.  
E tekintetben  a legújabb kutatások  öt mesét93  utalnak  a Mic bán-
történet  körébe,  amelyek  hét  helyett  immár  tizenkét  gyermekről  
szólnak, de minden esetben a többszörös áldást elítélő népies szem-
lélet jegyeit  viselik  magukon.  

A  szakirodalom  már  a  20.  század  elején  felhívta  a  figyelmet,  
hogy a származási  történet nyomait más európai népeknél  is meg-
találhatjuk. Számon tartják német, francia, spanyol, dán és lengyel 



nyelvterületen  is94  különböző nemzetségek  — Welfek,  Kussabák,  
Porcelet  stb.  — eredetmondájaként.  A különböző változatok  közül  
talán a legelképesztőbb  a koldusasszony átkával  sújtott  hollandiai  
Margaretta von Henneberg grófné esete,  aki  1270 táján  egyszerre  
365 gyermeket  szült.  Az ide vonatkozó kutatások  szerint  ennek  a  
variációnak  annyi  a valóságtartalma,  hogy  a  szóban  forgó grófné 
tényleg  élt,  de  csupán  kettős  ikreket  hozott  a  világra,  akikkel  
együtt nemsokára meghalt. Elhalálozásukat  a hagyomány az átok-
mondással hozta összefüggésbe. A 365 újszülött mendemondája pe-
dig tréfából keletkezett.  A két csecsemő megszületése  ugyanis  kü-
lönös eseménynek számított, így egyesek olyan megjegyzést tettek, 
hogy  a grófnénak  annyi  gyermeke  lett,  ahány nap van  az  eszten-
dőben9^ 

A meseszerűen kikerekített genealógiai hagyomány külföldi pár-
jainak  feltérképezése  és  bővebb  ismertetése  nem  tartozik  tár-
gyunkhoz,  annyit  azonban  mindenképpen  érdemes  megjegyezni,  
hogy  „a világirodalom  e híres  mondájának  ...  legrégibb  csiráját" a 
8.  századi  longobárd történetíró,  költő Paulus  Diaconus  (725  k. — 
799) főművében, a „Lamissio"-mondát is tartalmazó „História Lon-
gobardorum"-ban  kereshetjük.96  

Ami általában a több — 2, 3,  7, 9,  12 stb. — gyermek  meseszerű  
históriájának  eredetét  illeti,  feltűnő,  hogy  e  néplegenda  vala-
mennyi hazai és külföldi változata különböző helyhez és családhoz 
úgy kapcsolódik,  hogy  a központi  téma  — az  ikrek  esete  — sehol  
sem marad  el.  Az  anya félelemből  mindenhol  el  akarja  pusztítani  
a csecsemőket, miután egyet életben hagy. E tekintetben a kutatás 
már e század elején rámutatott,97  hogy az ikergyilkosságra  elszánt  
asszony  a közhiedelemtől  retteg.  Az ikerellenes  szemlélet  alapját  
az ilyen jellegű szülések  ritkasága mellett  az a néphit  képezhette,  
miszerint  egyszeri  áldott  állapotból  egy  apától  csak  egy  gyermek  
származhat.  Figyelemreméltó  az is,  hogy egyes,  primitív  népek-
nél — főleg az amerikai  földrészen — megölték a bő áldásból  eredő  
csecsemő valamelyikét,  néha  mindnyájukat  vagy éppen  az  anyát.  
Más közösségek  az ikreket emberfeletti lények — pl. a villám,  sár-
kányok, gonosz démonok — leszármazottainak tartották, ezért ide-
genkedtek  tőlük,  s jobbnak látták  megszabadulni  e  „különös jöve-
vényektől".  A  gyermekgyilkosságok  okai  között  tartják  számon  a  
nehéz  megélhetőséget,  illetve  a  nyomort,  valamint  az  orvostudo-



mány  fejletlenségéből  adódó  nehézségeket  i s ."  Ilyen  megfontolá-
sokat  szem  előtt  tartva  Heller  Bernát  már  1909-ben  úgy  vélte,  
hogy  a  Mic  bán-mondafaj  „akkor  keletkezett,  mikor  a  népérzés  
már  föllázadt  az iker gyilkosság ellen."100 Ehhez legújabban  Csikós  
Zsuzsanna  hozzáfűzi:  „Kérdéses  azonban,  hogy  egyáltalán  köthe-
tő-e  a  hagyományozott  történet  kialakulása  bármilyen  időpont-
hoz."101 

Az  elmondottakból  nyilvánvaló,  hogy  a  magyar  irodalomban  
nem kevés  nyomot  hagyott  a  Mic bán-história.  A  18—20.  századi  
előfordulásainak  összefoglalása  azonban  azt is jelzi,  hogy  az  alap-
történet  — az időpont,  a hat  fiú  sorsa,  az  anya bűnhődése,  a gyer-
mekek  száma,  a helyszín,  s  általában  az ikerszülés  megítélése  te-
kintetében  —  számtalan  új  elemmel,  különböző  forrásokból  
merített történeti  adatokkal bővül,  s rendkívül változatos  irodalmi  
alkotás formájában tovább terebélyesedik.  így  a megfelelések  mel-
lett eltérő vonások és ellentmondások  sorát fedezhetjük fel  a mon-
da történeti  hagyománya,  vagyis  első világgá  bocsátói  és  irodalmi  
hatása  között.1  Ugyanakkor  a csodálatos  gyermekáldásról,  illet-
ve  a  gyermekek  nem  kevésbé  csodálatos  megmeneküléséről  szóló  
néphagyomány több helységhez való lokalizálódása mellett  számos  
család  eredetével  is  összefonódott.  Talán  éppen  ez  a mesés,  meg-
lepő,  illetve  megható jelleg  az  oka,  hogy  mind  a  helységek,  mind  
a különböző családnevek,  de általában  az egész história  tekinteté-
ben  felmerül  a történelmi  hitelesség  kérdése.  Vajon  mi  a  valóság  
a  különböző pontosnak  tűnő adatok  és  epikus  részletek  ötvöződé-
séből  életre  keltett  Mic bán  família  körül?  

A  Mic  bán-história  és  a  genealógiai  okmánytár  

E  sajátszerű  mondaképződmény  történeti  hátterének  megvilá-
gítása  tekintetében  az  eltérő és  gyakran  bizonytalan  időjelzés  —  
I-IV.  Béla  kora  —  mellett  mindenekelőtt  a  hét  ikerfiú  apjának  
váltakozó névhasználata  okoz nehézséget.  Feltűnő tudniillik,  hogy  
a  több család,  köztük  a Bocskaiak  őse egyik korai változatban  „Si-
monit  bán" (Szamosközy)  alakban  fordul  elő,  ellenben  a  sírirato-
kon, Alvinczi  szövegében  és  a későbbi  feldolgozásokban pedig  már  



hol  „Mitz-Ban  Simon",  hol  „Simon  Mitzban",  „Simon  Mic  bán",  
„Mitzbán  Simon"  összetételben,  illetve  egyszerűen  „Michkban"  
vagy  „Miczbán"  formában.  E  névvariációk  a  Simon(it)-Mic  bán  
alapra  vezethetők  vissza,  de  egyben  azt  is jelzik,  hogy  e  két  név  
együtt  vagy  külön-külön  való  felbukkanásának  hiteles  regisztrá-
lása  indíthat  el  bennünket  a kérdés  megválaszolásának  útján.  

A  legendás  apa  személyazonosságának  megállapítására  lénye-
gében  már  a  17.  században tettek kísérletet,  azonban még a jóval 
későbbi  korok  történetbúvárait  is  félrevezette  a forrásokban  elég  
gyakran  előforduló  „Simon" név,  illetve  a genealógiai  hagyomány  
17—20. századi feldolgozásai nyújtotta zavaros összkép. Különböző 
korú krónikások — elsősorban Rogerius, Thuróczy, Kézai — 1200-
as  évekről  tudósító  műveiben  ugyanis  többen  találtak  egy  Simon  
nevű vitézt,103  akit hajlandóak voltak a mondabeli  Mic bánnal  azo-
nosítani.  Egyesek  kimutatták  róla például,  hogy  spanyol  szárma-
zású volt  és  Bertrand  bátyjával,  illetve  Tota húgával  együtt  Imre  
király  (1196—1204)  későbbi feleségének,104  Alfonzó,  aragóniai  ki-
rály leányának,  Konstanciának kíséretében105  érkezett  Magyaror-
szágra. Állítólag  ez  a Simon  a tatárjárás  idején többször is  kitűnt  
a  Batu  kán  elleni  harcokban,  amiért  IV.  Béla  (1235—1270)  visz-
szaadta  neki  a még  II.  Endrétől  (1205—1235)  adományba  kapott  
Esztergom  vármegyei  Csenke  földet.106  Egy  1277.  évi  oklevél107  

pedig  már  a  spanyol  Simon  fiairól  — Simonról  és  Mihályról  — is 
megemlékezik.  A Konstancia királynő udvarhölgyeként ismert To-
ta és Benedek bán házassága következtében a család az Esztergom 
vármegyei  Bojótot,  illetve  a  Sopron  vármegyei  Martonfalvát  is  
megkapta.  Ez  utóbbi  Simon,  majd  leszármazottai  kezébe  került,  
akik  e birtok után Nagymartoniaknak vagy Martinsdorfiaknak 
kezdték  magukat  nevezni.  

A  spanyol  földről  érkezett  Simontól  eredeztethető  Nagymarto-
niak azonban valamikor  a  14. század második felében109  kihaltak,  
de  úgy,  hogy  közben  semmilyen  genealógiai  adatot  nem  hagytak  
hátra,  amely  alátámasztaná  a família  nagyszámú  elágazását.  Ez  
viszont  azt jelenti,  hogy kizárhatók  a hét  gyermek valódi  apjának  
sorából,110  ennélfogva  nem  tarthatjuk  őket  nyilván  a  minket  ér-
deklő Csapi,  Bocskai,  Szörtei,  Soós,  Ráskai,  Eszenyi,  Kövesdi  csa-
ládok őseiként  sem.  A Nagymartoniak  őse — Simon — a név  azo-
nosságánál fogva így tévesztődött össze a mondából ismert Mic bán 



Simonnal,  s  ez  a  pontatlanság  bekerült  több  dráma-  és  regeíró  
művébe. 

Már a korábbi századokban megindult névazonosítási  kísérletek  
a  tévedés  mellett  felszínre  hozták  egy  másik  Simon  személyét  is.  
Az  erdélyi  káptalannak  a  kövesdi  várra  vonatkozó  1280.  évi  cse-
relevele  említi  ót  és  fiait,111  majd  pár  évvel  később  arról  értesü-
lünk, hogy  1285 és  1288 között  IV. László (1272—1290) jóvoltából 
hozzájutottak  Sóvár,  Sópatak  és  Delna  királyi  pusztákhoz,112  il-
letve  „Strite,  Hunky,  Kuesd,  Eszén113  és  Boos"  helységekhez.114  

Egy  1299.  évi  egri  forrás meg  a  fiúk leánytestvéréről  is  tud.115  

A nagy család tagjai  sokáig közösen birtokoltak,  főleg Zemplén,  
Ung,  Szabolcs és Bereg megyékben,  de  1320 után a testvérek  szét-
osztották116  egymás  között  az  ősi  örökölt  földterületet.  Éppen  e  
birtokszerzésekről,  illetve rendezésekről  fennmaradt iratok  segíte-
nek kideríteni  Mic bán és gyermekeinek  valódi nevét. Az itt felso-
rolt forrásokban az apa rendszerint „Simon comes", míg fiai Tamás, 
Baxa, Detre, Dénes,  György, Simon  néven fordulnak elő.  Tőlük, 
majd utódaiktól hiteles  adatok szerint tényleg több jeles  család — 
Bocskai,  Csapi, Eszenyi, Széchy, Soós, Szerdahelyi,  Szürti, Agóczy, 
Kövesdi  — származott.  Nem  nehéz  észrevenni,  hogy róluk van 
szó,  bizonyos  tekintetben  nekik  állít  emléket  az  általunk  vizsgált  
hét  ikerfiú mesés  históriája.  

E  családok,  illetve  későbbi  elágazásaik  természetesen  első  is-
mert  ősükkel,  az imént  emlegetett  Simon comessel  együtt  „Baksa  
nemzetség"  néven  szerepelnek  a  magyar  családtörténetben.  A  
szláv  eredetűnek  tartott Baksák120  múltja  körül  számtalan  olyan  
homályos  pont van,  amely  a korábbi  szakirodalomban nem  kapott  
kellő hangsúlyt,  illetve  figyelmen kívül hagyták,  pedig ezek lazább 
vagy  szorosabb  értelemben  vizsgált  témánk  körébe  utalhatók.  
Ezért nem  lesz  talán  érdektelen,  ha  a további  kutatás  elősegítése  
érdekében  nagyob nyomatékkal  itt  rámutatunk  ezekre.  

Ismeretes  ugyan,  hogy  a  szóban  forgó nemzetség  ősi  fészke va-
lószínűleg Heves megye északkeleti része121 lehetett,  de a  13.  szá-
zad 70-es  éveitől  úgy néz  ki folytonosan a Bodrogköz vidékén bir-
tokoltak,  politikai  közszereplésüket  pedig V. István  (1270—1272),  
de inkább  IV.  László  (1272—1290)  korából  számíthatjuk.  Feltűnő  
azonban,  hogy  a különböző genealógiai  munkák  szerzői  más-más  
időponttól  regisztrálják  az  apa,  vagyis  Simon  comes  létezését.  



Egyesek  összeházasítják  őt  a  Gertrúd  királyné  elleni  merény-
letből ismeretes Bánk bán leányával,  ezért  1214 vagy 1222-től  va-
lószínűsítik  személyének  felbukkanását,  mások  ugyanezt  1269-
re123  teszik,  de  akadnak  olyanok  is,  akik  bizonytalanok  e  
tekintetben.  Hasonló eltérést mutat a több családot alapító  fiúk 
első említése,  születésük  dátumának  a nemzetségfán való  közlése  
is.  Akik  a  híres  Bánk  bán  leányát  vélik  a  gyermekek  anyjának,  
elfogadják az  1222. évet,125  többen viszont nem ismerik Simon ne-
jét,  de  a házasság időpontját sem,  így a családfa legkorábbi  elága-
zását  1261,  1269,  1271,  1280-ra  datálják.126  

De nemcsak  a pontos  kronológiát  illetően  oszlanak  meg  a véle-
mények,  zavart  kelt  a gyermekek  száma,  sőt  nevük is.  Nagy  Iván  
gyakran  emlegetett  genealógiai  munkájának  1863-ban  megjelent  
kötete Wagnerre hivatkozva  Simon comes hét fiáról és egy leányá-
ról  tud.  Ezek  itt  sorrendben  a következőképpen  szerepelnek:  Ta-
más,  az  „Eszeni  és  Csapyak  őse" (1),  György,  a  „Soós  cs.  őse" (2), 
Boxa,  a  „Zerdahelyeiek  őse" (3),  Dénes,  a  „Bocskay  és  Agóczy  cs.  
őse" (4), Detre,  a „gálszécsi  Széchy cs.  őse" (5), Demeter,  a „Köves-
dyek  őse" (6),  Simon,  a  „Zritteyek  őse" (7),  az  ismeretlen  nevű  le-
ánytestvér,  „Sebesi  Tamásné"  (8).127  1889-ben  Bunyitay  Vincze  
különböző  oklevelekre  hivatkozva  szintén  megnevezi  a  fiúkat,128  

de egyrészt  nem  az  előbbi  egymásutánságban,  azonkívül  ismeret-
len  számára  úgy  Demeter,  mint  az  anonymus  leány.  Egy  évvel  
később Soós Elemér a Turul hasábjain viszont szintén a Nagy Iván 
féle álláspontot  tartja elfogadhatónak  és  a hét  fiú létezése  mellett  
hoz  fel  újabb  érveket.  A  vitatható  Demeter  személyéről  például  
kimutatja,  hogy Kövesdy néven a leleszi konvent  őre volt  1274-től  
egészen  1280-ban  bekövetkezett  haláláig.  Nyilván  hamar  és  utó-
dok  nélkül  halhatott  meg,  ezért  az  1280.  évi  oklevelek  csak  hat  
ágról  tesznek  említést.  Ezzel  szemben  Wertner  Mór  a  magyar  
nemzetségekről  1891-ben  megjelentetett  kötetének  genealógiai  
táblája ismét hat fiú nevét tünteti fel,130  s lemarad innen a többek 
által emlegetett  Sebesi Tamásné is.  Részleteiben  eltérő,  de a gyer-
mekek  számát  illetően  az  előbbihez  hasonló  felfogást  képviselnek  
Karácsonyi  János  1900  körül  írott  munkái.  A különböző kútfőkre 
épülő vaskos  kötet  szerzője főleg az  1329.  évi  Simon  cornes  fiai és 
unokái  között  létrejött  birtokmegosztásra  vonatkozó  oklevelek  
alapján kimutatja,  hogy a Baksa nemzetség  a  14. század  közepéig  



csak hat  és nem hét  ágra oszlott.  Az ősi  földterület  szétosztásakor  
tudniillik  úgy  rendelkeztek,  hogy  míg  az  erdők,  a purustyáni  vár  
továbbra  is  közös  családi  tulajdonban  marad,  a  gálszécsi  vámot  
azonban a nemzetség hat ága szerint hat egyenlő részre osztják.131  

Ugyanitt  a  bő  forrásanyaggal  dolgozó  történetírónk  azt  is  bizo-
nyítja,  hogy  mivel  Simon  comes  Tamás  nevű fiának és  annak  le-
származottjainak  legalább  1350-ig  nem  volt  a  birtokában  Csap  
helység,  ennélfogva nem nevezhették  őket „Csapy'-aknak.  E tele-
pülés  tudniillik  a  másik  fiú,  Simon  és  utódai  kezén  volt.132  így  
Karácsonyi  Tamást  az  Eszenyi,  Simont  pedig  a  Csapi  család  ősé-
nek,  a  Szürtei  famíliát  pedig  későbbi  elágazásnak  könyveli  el.  
A magyar nemzetségekről  írt több kötetes munka szerzője e tekin-
tetben  azt  is  fontosnak tartja  megjegyezni,  hogy  az  egri  káptalan  
előtt  1329-ben  hitelesített  birtokosztás  után 26 évvel  egy  újabbra  
is  sor került.  Ekkor  az Eszenyi  és  Csapi  család közösen vette  ki  a  
rájuk  eső  részt,  majd  az  őket  megillető  falvakat  az  „arányosabb  
megosztás  kedvéért" megfelezték.  Az  1355.  évi megegyezést  köve-
tően ugyanabban  a helységben  mindkét  ág birtokos lett.  Az Esze-
nyiek  így jutottak  Szűrte  egy  részéhez,  s  nyilván  innen  van  az,  
hogy e família egyik leszármazottját  1357-ben már Szürti (de Zrit-
te) néven  emlegetik  a források.1  4  

Röviden  ennyiben  foglalhatjuk össze  a Baksa-nemzetség  kelet-
kezése  körül létező homályos pontokat.  Ezek számbavétele,  illetve  
a  rájuk  vonatkozó  geneológiai  kutatások  eredményeinek  szembe-
sítése  azt  mutatja,  hogy sem  e népes  család első ismert  tagjainak  
biográfiai  adatai,  sem  a testvérek  száma,  sem  a tőlük  származta-
tott famíliák listája tekintetében nem alakult ki a szakirodalomban 
egységes álláspont. Annyi azonban bizonyos, hogy Simon comesnek 
hat vagy  annál  több gyermeke volt,  a mondai  apa tehát valós  sze-
mély.  Hogy  ezek  hol  és  egyszerre  láttak-e  napvilágot  az  a for-
rásokból,  illetve  a vizsgálódásokból  nem  derül  ki.  

A kusza  genealógiai  szálakból  azonban  az is  kibogozható,  hogy  
Simon  comesnek  nincs  köze  Mic  bánhoz,  ezt  ugyanis  senki  nem  
említi,136  így  a mesés  história  17.  századi,  majd  későbbi  változa-
taiban  előforduló  „Simon  Mic  bán"  névalakot  szét  kell  választa-
nunk,  s  nem együtt,  hanem külön-külön kell vizsgálnunk.  Míg az 
előbbi — Simon — egykori létezése egyértelműen bizonyítható,  ad-
dig ezt  Mic bán esetében sokkal nehezebb igazolni. Annak  ellenére  



állítjuk ezt, hogy személye, illetve neve eredete után többen is  nyo-
moztak.  Az  1880-as  évek  végén  a  már  említett  Bunyitay  Vincze  
mindjárt  két  „Mic bán"-t  is  talált.  Az  egyiket,  akiről  alig  maradt  
fenn valami  adat,  Bánk  bán  kortársának  tekintette,  a másikat  a  
14.  századból  azonosította  és  összefüggésbe hozta  az ugyancsak  e  
korban feltűnő „Mitz bán pénzé"-vel is.  37  Ezekről  azonban hamar 
kiderült,  hogy  nem  álltak  semmilyen  kapcsolatban  a  minket  ér-
deklő Simon comes fiaival, sőt teljesen más nemzetségből  eredtek.  
A  gyakran  idézett  Soós  Elemér  viszont  nem  annyira  személy-,  
mint inkább toponímiára visszavezethető ragadványnévnek  tekin-
tette,  s  a probléma megoldását látta  abban, hogy a Baksa  nemzet-
séget  alapító  Simon comes  a saját korában  „másként  Miczbánnak  
is  neveztetett."138  Itt  egyrészt  már  a  13.  századi  oklevelekben  is  
említett,  a beregszászi  hegyekben eredő Mic patakra és  a tekervé-
nyes folyása által behatárolt úgynevezett „Mic-köz"-re hivatkozik, 
mint  olyanra,  amely  „Micz-bán  után  nyerte  nevét."139  Másrészt  
arra  alapozva,  hogy  „Ung,  Beregh  s  Máramaros vidékein,  tehát  a  
Micz-közön  is" szórványban élő szlávok a valóságban gyökerező és 
előkelő Simon comest  feljebbvalójuknak tekinthették,  megmagya-
rázza a Mich vagy Micz bán névalak jelentéstartalmát is.  Szerinte  
a magyarokkal  a nevezett  régióban együtt élő szlávok  a több gyer-
mek  apját,  de egyben elöljárójukat saját nyelvükön egymás  között  
„Mych-pan"-nak  nevezhették,  ami  magyarul  „földes-ur"-nak140  

felel meg. így keletkezett aztán Simon comes megkülönböztető ne-
ve  „Micz — avagy régi írás szerint  Mich-bán",  s ennek  emlékét  
őrzi  a  vidék  vízrajza  is.  A  szóban  forgó felfogás  képviselője  e  te-
kintetben állítását azzal támogatja meg, hogy „Micz-köz akkoriban 
juthatott  Miczbán  birtokába,  a  midőn  Simon  Bánk-bán  leányát  
nőül vette  (1214)".142  

A Mic patak és  Mic bán neve között összefüggést lát  legújabban  
Csikós Zsuzsanna  is, igaz,  e feltételezhető viszony nála megfordít-
va jelentkezik.  Az  Irodalomtörténeti  Közlemények  1993.  évi  szá-
mában  ugyanis  Soós Elemér véleményét  módosítva  úgy véli,  hogy  
nem  a  mondai  hősünk,  a  „hét"  fiú  apja  keresztelte  el  a vidék  kis  
folyóját és  az általa körülhatárolt területet,  hanem ellenkezőleg,  a  
Mic személynév  ered a földrajzi névből.143  Érvként hozza fel, hogy 
míg  az első ismert  ős,  Simon comes  nem,  utódai  azonban  valóban  
birtokoltak  földet  Bereg vármegyében,144  s  már  a  13.  században  



kimutatható  Mic toponímiát  nyilván  a következő' korok  hagyomá-
nya kapcsolta  a legendás  apa  személyéhez.  

A  Soós  Elemér,  illetve  a  Csikós  Zsuzsanna  által  hangoztatott  
koncepció  valóban  elgondolkodtató,  azonban  úgy  véljük,  több  
ponton  vitatható  adatokra  épül.  Igaz  ugyan,  hogy  Bereg  várme-
gyében elég korán és több helyen már a 13. században kimutatható 
a  „Mic" toponímia,145  amely  a  későbbi  századok  során  sem  tűnik  
el,  46  azonban  Simon comesnek  e vidéken nem voltak  birtokai.147  

Mellesleg,  mint  Bánk  bán  veje  nem  kaphatta  meg  1214-ben  a  
„Micz-köz"-t  sem,  tudniillik  nem  ő  volt  e  II.  Endre  feleségének  
udvarában magas tisztséget  betöltő úr leányának  férje. A vőt,  aki  
az  1213.  évi  összeesküvés  és  a  német  származású  királyné,  
Gertrúd  elleni  merénylet  egyik  főszereplőjeként  is  nevezetes,  va-
lóban  Simonnak  hívták,  csak  az  éppen  nem  a  Baksa,  hanem  a  
Tököle  nemből  eredt.148  Másrészt  azt  is  tudjuk  erről  a  Simonról,  
hogy  furcsa  módon  a  királyné  meggyilkolását  követően  sértetlen  
maradt  s  még  apósa,  Bánk  él,  amikor  ő,  az  1220-as  évek  végén  
magtalanul  meghal.149  így  Bánk  bán veje,  Simon  már  csak  ezért  
sem  azonos  a  több gyermek  apjaként  ismert  Simon  comes  szemé-
lyével. 

Ugyanakkor  azt  sem  hallgathatjuk  el  a  merényletet  elkövető  
Simonról,  hogy  házassága  után  Bánk  bán  leányával  együtt  neki  
adta  a Bereg  megyében  vásárolt  birtokát,  a két  Lónyát.  A vő,  Si-
mon,  tovább  gyarapítva  a  tulajdonába  került  falvak  számát  Sza-
lókát,  Bótrágyot,  és  Bátyút150  is  megszerezte.  így  hozta  létre  a  4  
beregi  és  1 ungi  faluból  5 1  álló  lónyai  uradalmat.  Ez  a  birtoktest  
azonban nem  a Mic közön feküdt.  Az uradalom  1270-ből  fennma-
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radt határjárása  nem is  említ  ilyen  víznevet.  

Nyilvánvaló  tehát,  hogy  Bánk  veje,  Simon  nem  azonos  a  több  
gyermek  apjaként ismert  Simon comes személyével,  akiről viszont 
már  a  kutatások  kiderítették,  hogy  szintén  nem  birtokolt  a  Mic  
vidékén.  Sőt,  utódai  is,  szinte  kivétel  nélkül  főleg  Zemplén,  Ung,  
Szabolcs,  Sáros  megyékben  jutottak  szép  jószágokhoz.  Kivételt,  
úgy néz  ki,  csak  az  egyik  unoka  — az  eszenyi  és  polyánkai  Csapi  
család sarja — Donch képez.  Ó az,  aki Károly Róbert  (1308—1342) 
híveként  küzdött  Csák  Máté  ellen,  s  különösen  az  1312.  június  
12—i rozgonyi  csatában tűnt ki,  amiért  a király neki  adományozta  
Barkaszó helységet.153  Három évvel  később meg arról  értesülünk,  





hogy Tamás ispán  fiai,  László és  Donch a Károly Róberttól  kapott  
birtokot  átadták  cserébe  Sándor  ispánnak  és  fiának,  Imrének.154  

1447-ben szintén a Baksa nemzetségből  származó Csapi Zsigmond 
birtokában  találjuk  Barkaszót,  majd  1553-ban  Büdi  Klára  Csapi  
Ferencné  tiltakozott  Büdi  Mihály  ellen  a  barkaszói,  dávidházai.  
longodári155  és  munkácsi  birtokrészeknek  elidegenítése  miatt.15  

A szóban forgó település  17. századi  főbb birtokosai  között is  meg-
találhatók  a  Csapiak,  de már  csak  nó'i  ágon,  mint  Rétey  Péter  és  
Melith Pál feleségei.  Simon comes leszármazottainak  Bereg me-
gyei  kapcsolataira  utal  az  is,  hogy  1298-ban  Eszenyi  Tamás  fiai  
eszenyi  és  csapi  jobbágyaikkal  lerombolták  Galgót.  Egy  évvel  
késóbb pedig Eszenyi  László pereskedik  Dobronyért.159  

Mindezek  alapján egyértelmű  ugyan,  hogy Simon comes  utódai  
—  az  eszenyi  és  polyánkai  Csapi  ág  — igenis  birtokoltak  Bereg  
vármegyében,  azonban  a felsorolt helységek  nem  a  Mic névvel je-
lölt  patak  vidékén,  nem is  a  Mic közön feküdtek,  hanem  attól  tá-
volabb.  Olyan térségben,  ahol  a  Mic földrajzi név  nem  fordul  elő,  
vagy,  mivel  a szóban  forgó víz  összefolyik hasonló nagyságú  erek-
kel,  más  — például  Hetyen után  Csaroda — néven ismeretes.  így  
eléggé  nehéz  és  erőltetett  összefüggésbe  hozni  a  Mic patakot  és  a  
Mic  bán  személynevet.  Ugyanakkor  feltűnő,  hogy  a  Mic  víznév  
máshol  is  előfordul.  Erdély  és  Moldva  románok  által  is  lakott  te-
rületén  például  elég  gyakori  az  olyan  folyónév,  mint  a  „Homoro-
du-Mic" (az Olt jobb oldali mellékfolyója),  „Trnava-Mice" (a Maros 
bal  oldali  mellékfolyója),  „Somozu-Mic"  (a  Szeret jobb oldali  mel-
lékfolyója),  a  „Böszka-Mic"  (a  Buzäu  bal  oldali  mellékfolyója).160  

Ezek  általában  ott fordulnak  elő,  ahol egy nagyobb víz  mellett  ki-
sebb  is  megtalálható.  Összetett  névalakban  nyoma  van  Kárpát-
alján,  az egykori  Máramaros megyében is.  Kopásnya161  és  Krajni-
kovo  helységek  közelében  mutatható  ki  „Alcsa-Mica",  
„Mic-Osuj".1  3  Szembetűnő, hogy az említett folyók összetett  elne-
vezésében  rendszerint  utótagként  szereplő  „Mic"  szó  a  román  
nyelvben164  kicsit vagy  fiatalt  jelent.  A fentiek  alapján valószínű-
nek tartjuk, hogy a víznevekben feltűnő „Mic" vagy  „Mice", „Mica" 
— s itt nem képezhet kivételt  Bereg megye területe  sem — a folyó 
nagyságára  utal.  A  Vérkéból  kiszakadó  Mic  is  ilyen  kisebb  víz,  
patak  lehetett,  amely  a  19.  századra  több  helység165  határában  
már  elmocsarasodott.  



Ugyancsak  az  elmondottak  figyelembevételével  nem tudjuk  el-
fogadni  azt  a véleményt  sem,  amely  a  „Mich" vagy  „Micz-bán"-t  
a „Mych-pan"-ra,  mint földesúrra vezeti vissza,  érvként azt hozva 
fel, hogy  az Ung,  Bereg és  Máramaros vidékén — így a Mic-közön 
is — szórványban élő szlávok Simon comest vagy esetleg már előd-
jét „Mych-pannak," földesúrnak nevezték.166 Mindehhez annyit te-
szünk  hozzá,  hogy  a  Fasmer-féle  több kötetes  etimológiai  szótár  
szerint  а  „рап"~лан szó,167  amely  a magyarban  „úr,  földesúr"-nak  
felel  meg,  elsősorban  a  lengyelek  tekintetében  használatos.  Ez  
olyan  nyugati  szláv  szó,  amely  a  megfelelő  írásos  emlékekben  a  
14.  századtól  említődik,  s  az  óindiai  дороц  (pásztor,  őr)-re  vezet-
hető  vissza.  Mic  előtaggal  megtoldott  alakja  ismeretlen,  „Mic  
pan=földesúr" jelentésben  annál  inkább.  Kizártnak  tartjuk  azt  az  
elképzelést  is,  miszerint  „Mic" magát  a  személyt,  a  „pan" pedig  a  
földesurat jelentené.  Ilyen nevű birtokosnak  a korabeli  okmányok-
ban nyilván  nyoma lenne,168  mégha  esetleg  ez  melléknév  is.  

Egészében  véve  tahát  megállapíthatjuk,  hogy  az  eredetmondá-
ban  gróf  Simon  Mic  bánnak  nevezett  Simon  comes  valóban  élt  a  
13.  század  körüli  időben  és  csakugyan  több  neves  családnak  az  
ősét  tisztelhetjük  személyében.  О azonban  nem  azonosítható  sem  
a spanyol származású Nagymartom família hasonló nevű tagjaival, 
sem  а II.  Endre felesége,  Gertrúd elleni  merénylet  egyik végrehaj-
tójával, Simonnal,  Bánk vejével,  sem pedig az ugyancsak  ebben az 
összeesküvésben  részt vett  másik  Simonnal,  aki  a Kacsics  nemből  
származott.  Az is bizonyos, hogy Simon comes nem birtokolt  a Mic 
patak  által  behatárolt  területen,  s  úgy  néz  ki  utódai  is  elkerülték  
e  vidéket,  bár  jószágaik  voltak  egy  pár  Bereg  megyei  faluban.  
Ugyanakkor  az  is  igaz,  hogy  a  Mic  vagy  Mic  bán  nevet  illetően  
még nem látunk  tisztán.  E tekintetben  nem tartjuk  valószínűnek  
sem a szláv  földesúr  magyarázatot,  sem pedig azt, hogy bármilyen 
összefüggésbe  hozható  lenne  Simon  comes  személyével.  Itt  csak  
azt állapíthatjuk meg, hogy míg a szóban forgó közön Mic bán nem, 
addig a Mic víznév elég korán adatolható és nyilván a folyó méretét 
jelzi  a szó  „kis" értelmezése.  A kérdés itt  többek között  az is,  hogy 
a  néphagyomány  milyen  oknál  fogva kapcsolta  Simon comeshez  a  
Mic  bán  nevet.  A  renelkezésünkre  álló  adatok  sajnos  erre  nem  
adnak megnyugtató  választ.  



A „Kastély-domb"  és  Eszeny  

A gazdag magyar irodalmi hatást  és nemzetközi  összefüggést  is  
mutató  közismert  Mic  bán-história  Eszeny  eredetmondájaként  
szintén  felhívja  magára  a  figyelmet.  A hét  ikerfiú  esetének  más-
más nevekkel,  helyszínekkel  és  időpontokkal  tarkított  újraköltése  
érdekességét  és egyben fontosságát helyi változatának  ismeretlen-
ségén  túl  számunkra  az  adja,  hogy  egy  újabb  támpontot  nyújt  a  
legendás  család ősi fészkének megállapításához.  Ismeretes  ugyan-
is,  hogy  nemcsak  a monda  folklorisztikus,  hanem  történeti  hátte-
rének  megvilágítása  tekintetében is  sok még  a homályos  pont.  Az  
ide  vonatkozó  legfrissebb kutatás  ma  csak  azt  tudja  konstatálni,  
hogy  a rege  hőse,  „Simon  Micz  bán" egykor valóban  élt,  igaz  léte-
zése  a forrásokban más  —  a Baksa  nemzetséghez  tartozó  „Simon  
comes" — néven mutatható  ki,  s  gyermekei  nem születhettek  sem  
Sóvár,  sem Kövesd,  sem  a Zemplén vármegyei  Borostyán vagv  Pu-
rustyán várában,  sem Bihar vármegyében  és Egeresen  sem.  De  
hát  akkor  hol?  

A  históriának  a  „Kastély-domb"-hoz  fűződő szinte  ismeretlen,  
ezért  figyelmen  kívül  hagyott  változata  azt  sugallja,  hogy  éppen  
Eszenyben.  Egy  korai  lak  itteni  fennállását  vallják  vagy  részben  
feltételezik  a  néphagyomány  mellett  a  19—20.  század  fordulója  
táján  megjelent  helytörténeti  munkák  idevágó  rövid  közlései  is.  
Soós  Elemér  genealógus  például  hol  „eszenyi  Micz-bán  kastély",  
hol  „váracs",  hol  pedig  „várkastély"  néven  hitelesíti  létezését,  
míg  a műemlékek  helyrajzi jegyzékét  és  irodalmát  összeállító  Ge-
recze Péter már  csak kastélyromként  ismeri,  de  amely „állítólag  a  
Miczbánoké  volt."171  Szinte  szóról  szóra  ez  utóbbi  bizonytalanság  
került  be  a  „Magyarország  vármegyéi  és  várai"  sorozat  Eszeny  
múltjának  összefoglalását  is  tartalmazó  kötetébe.172  Az  ungi  re-
formátus  egyházmegye  történetét  feldolgozó  kiadvány  meg  azzal  
egészíti  ki  a vázolt  képet,  hogy  Mic bán  Őszén  nevű  fiának  tulaj-
donítja  a  Tisza  partján  felépített  „földvár szerű  kastélyt".  

Valóban  itt  állott  volna  több  neves  család  —  a  Csapi,  Szürtei,  
Soós,  Eszenyi  vagy  a híres  Bocskai  — ősi fészke,  amelyből  később  
az  ikertestvérek,  mint  Lónya,  Szalóka,  Eszeny,  Ásvány,  Csap,  
Szűrte  és  Telek  alapítói  telepedtek  szét?  S  ha  igen,  akkor  vajon  
mikor  épülhetett,  milyen  lehetett  megjelenési  alakja,  majd  pedig  



mely korban eshetett a pusztulás áldozatául? Olyan kérdések ezek, 
amelyeket  nem  könnyű  megválaszolni,  már  csak  azért  sem,  mert  
történelmünk  szinte  ismeretlen  építkezéséről  van  szó.  A  monda  
eszenyi  változata,  valamint  a  szóban  forgó helység  határában je-
lenleg is felismerhető halom, amelyet a nép kastélydombnak nevez,  
a  szakirodalom  ide vonatkozó  bizonytalan  megállapításai  arra  in-
tenek bennünket,  hogy ezen  a nyomon is elinduljunk,  megvizsgál-
juk  a mesés  eredetű  Mic bán  család  eszenyi  származásának  a  le-
hetőségét  is.  Mindez  szükségessé  teszi  e  méltatlanul  elfelejtett  
község  múltjára vonatkozó  ismereteink  felidézését.  

A mai Eszeny a Tisza jobb partján fekszik a Csap—Bátyú vasút-
vonaltól  délnyugatra  az ukrán—magyar  határ  mentén.  Közvetlen  
szomszédságában terül  el Tiszaásvány,  Szalóka, illetve  az  említett  
folyó  szemközti,  anyaországi  oldalán  Tiszaszentmárton.  A  néhai  
Ung,174 Zemplén,17  Bereg,  6  de a leghosszabb ideig Szabolcs me-
gyéhez  tartozó  falu neve  elég  korán,  már  az  Árpád-korban  emlí-
tődik.  Csépánfölde  —  a  későbbi  Kisdobrony  —  IV.  Béla  (1235—  
1270)  majd  utódai  uralkodása  idején  tartott  1248,177  /1270/  
1282.  évi  határjárásaiban  tűnik  fel  először  „terra  Ezen",  azaz  
„Ezen  földje"179  alakban.  A  Dobrony  és  Ignéc  között  található  
„Ezen  földje"  ekkor  a  Becse-Gergely  (Bechegregor)  nemzetség-
ből180  származó  bizonyos Apa, János  fiának tulajdona181  Agtelek-
kel együtt. Annak is nyoma van  azonban, hogy 1283-ban Apa fiai,  
Gergely  és  Jakab  a  Tisza  melletti  Eszeny  birtokot  300  márkáért  
eladták  a  Baksa  nemzetség  első ismert  őse,  Simon  fiainak,  Boxá-
nak  és  Tamásnak.182  1286-ban  pedig  az  utóbbi  fiútestvér  már  a  
szomszédos Ásványt is magáénak mondhatta, melyet vérdíj fejében 
Bocskai  Andrástól  kapott  egv  papnak  halálos  megsebesítése  és  
szolgájának  megölése  miatt.  3  1280—1290  között  jutnak  hozzá  
Csap,  Rát,  Szűrte  földjeihez.184  Közben  arról  is  értesülünk,  hogy  
IV. László (1272—1290)  király Simon  fiainak  ősi és szerzett  birto-
kait  — „Strite,  Hunky,  Kuesd,  Eszén,  Boos" — visszaadja.  Mind e 
birtokokat  állítólag  Roland  bán  fiától,  Mátyástól  vásárolták.  
Ugyanez  a király  1290-ben,  Patakon kelt  okmánya szerint  Simon  
gyermekeit: Boxát, Tamást,  Györgyöt, Simont és Detrét megerősíti  
Eszeny  birtoklásában  Rophoi  fia,  István186  ellenében.  

A  Baksa  nembeliek  — köztük  a  szóban  forgó két  fiú  — bir-
tokai  rohamosan  növekedtek,  olyannyira,  hogy a  14. század  20-as  



éveire szükségessé vált  az addig közös jószágaik rendezése.  Simon  
leszármazottai  1329-ben  az egri  káptalan  előtt  írásba is foglalták 
miképpen  történik  ó'si  örökölt  birtokaik  felosztása.  A  számos  ág  
képviselői  közül  csak  a minket  érdeklőket  emelve  ki,  ekkor  Lász-
lónak  és  Dancsnak jutott  „Ezen,  Agtelek" Szabolcs  vármegyében,  
„Szécs, Wysnow,  Pernow,  Keeth Boza" Zemplénben,  egy harmadik 
unoka,  Tamás  pedig  többek  között  az  Ung megyei  „Sruthe,  Csap,  
Rath" helységeket  kapta.188  Simon  unokái  a  tulajdonukban  levő  
települések  után  a  Csapi,  Eszenyi,  Szürti189  stb.  előnevet  vették  
fel, így  a család  ősei  lettek.  

A  jószággyarapítások,  illetve  azok  megtartása  tekintetében  
Eszeny  új  uraira  a  következő,  nem  mindennapos  epizód  is  ráirá-
nyítja  figyelmünket.  Az  történt  ugyanis,  hogy  1343—1347  között  
a leleszi  prépostsággal  perbe keveredtek  a szóban forgó helység és 
a szomszédos  Szalóka között található négy ekényi földterület bir-
toklása  miatt.  Mivel  a  királyi  emberek jelenlétében  a  helyszínen  
lefolytatott  vizsgálat  nem  tudta  egyértelműen  kideríteni  az  igaz-
ságot,  az évekig húzódó ügyben való végleges  döntés  meghozatala  
érdekében a bíróság lovagias párbaj lefolytatását rendelte el. A két 
fél  felfogadott  harcosainak  küzdelmére  nem  akárhol,  hanem  Bu-
dán került sor, méghozzá a király jelenlétében.  Egymás kíméletlen 
ütlegelése  egészen  alkonyatig tartott,  „midőn végre  a szerencse  az  
Eszenyiek  részére  hajolván,  a  szerzet  leventéje  lebukott  lováról,  
ezzel  a  birtokot  is  elveszité  s  ráadásul  dij fejében  10 márkát  tar-
tozott  lefizetni."190  

Egy másik  adat  meg amellett  szól,  hogy  az  1329.  évi  birtokren-
dezést követően 1355-ben191  egy újabbra is  sor került. Az Eszenyi  
és  Csapi  ág  a felosztáskor  együtt  vette  ki  az  őket  megillető részt,  
ennélfogva ugyanabban  a helységben mindkét család birtokos lett. 
Valószínűleg  csak  ekkor  vehette  kezdetét  a  Szürtei  ág,  mert  az  
Eszenyiek  egyik leszármazottját,  Tamást,  már  „de Zritte",192  azaz  
Szürtei  néven  említik  a források. 

A mesés  eredetű  Baksa  nembeliek  vidékünkön való  megtelepe-
dése  és  itteni  továbbélésük  nyomai  természetesen  a  későbbi  szá-
zadokban  is  kimutatható.  E bizonyítékok  felsorakoztatásától  úgy  
véljük  eltekinthetünk,  hiszen  a Csap környéki  falvak  birtokviszo-
nyainak  már  töredékes  bemutatása  is  egymaga  cáfolja azt  a  nép-
hiedelmet,  miszerint  „Simon Micz bán" gyermekei  Eszenyben  szü-



lettek  volna.  Eszeny  kezdetben  tudniillik  nem  volt  a  nemzetség  
tulajdona,  hiszen  ahhoz  csak  később jutottak,  de  már  ekkor  sem  
maga  az  apa — Baksa  Somin —, hanem  annak  fiai.  S nem  igaz  a  
monda  helyi  változatában  az  sem,  hogy  a  7  fiú  az  apjuktól  ado-
mányként kapott — lónyai,  szalókai,  eszenyi,  ásványi,  csapi,  szür-
tei,  teleki  — birtokaiknak  nevet  adtak volna,  hanem  éppen  ellen-
kezőleg:  a  különböző jogcímen  megszerzett  települések  után  ők  
kapták  vezetéknevüket.  De  a  néphagyomány  által  összeállított  
jegyzékben is  csupán Eszeny,  Csap és Szűrte maradhat meg,  mint  
olyan, amelyek valóban a Baksa nembeli Simon leszármazottainak 
családnevei  lettek.  

Továbbra is  problémát jelent  viszont  egy,  a második  birtoksza-
bályozást  megelőzően,  illetve  vele  kapcsolatban  emlegetett  adat.  
Soós Elemér szerint ugyanis  „Simonnak egyik fia, Tamás (az  esze-
nyi  Chapy család  őse) Eszeny faluját  kapván  1355-ben  osztályré-
szül,  ott  megtelepedett,  vár-kastélyt  s  később  zárdát  építtetett  s  
azt  származásának  emlékéül  Micz-bán kastélynak  nevezte  el."193  

Mint észrevehettük,  egy datálására nézve bizonytalan  keletkezésű  
kastély  fennállására  utalnak  a  tanulmányunk  elején  idézett194  

helytörténeti publikációk is. E tekintetben viszont az a furcsa, hogy 
Bereg vármegye  krónikása,  Lehoczky Tivadar,  aki egy-egy  általa  
vizsgált  településnek  szinte  minden  említésre  méltó  nevezetessé-
géről  feljegyzett valamit,  esetünkben  néma  maradt.  1355-el  kap-
csolatban  csak  arról  tud,  hogy  akkor  Simon  unokája,  László  fia  
Csapi  Tamás  „Eszenyben  a  Remete  szent  Pál  szerzetet  vivé  be  s  
ott  annak kolostort  és templomot  épittett."195  Az ide  vonatkoztat-
ható egyéb kutatások — köztük  a legújabbkoriak is — viszont  már 
egyáltalán nem tesznek említést a „Micz bán kastély"-ról, de szinte 
mindegyik  hangsúlyozza  a  kolostor  alapítását,  amellyel  a  Baksa  
nembeliek kétségkívül Eszenyt örökre nevezetessé tették.  Érdemes 
itt  azonban szembesíteni  a kolostor keletkezésével  kapcsolatban  a  
szakirodalomban  megfogalmazódott  véleményeket.  

Nagy Iván híres családtörténeti  munkája  a  Chapy família  esze-
nyi  és  polyánkai  ágának vizsgálata  közben kiemeli,  „I.  Lászlónak  
(Simon  Michban unokája — S.  K.) három fia közül  II. Tamás több 
rokonával  1355-ben  az  egri  káptalan  előtt  osztozván  meg,  Eszén  
helységnek felét kapá és  ... a remete pálos szerzetnek oda egyházat 
és  zárdát  alapitott,  a  mit  Miklós  egri  püspök  és  I.  Lajos  király  is  



megerősített."195  Rupp  Jakab  14  évvel  később,  1872-ben  megje-
lent,  és  az  egykor  meglévő  egyházi  intézeteket  feltérképező nagy 
jelentőségű művében a következőképpen ír erről: „Eszeny Szabolcs 
vármegye  éjszaki határán  a Tisza  partján Tisza-Szent  Márton fö-
lött  fekvő helységbe  I.  remete  sz.  Pál  szerzeteseit  1356-ban  tele-
pítette  le  az  általa  alapított  társházban  Baksa  Simon  fia  Ta-
más."196  Mintegy  tíz  év  múlva  a  Czobor  Béla  által  szerkesztett  
Egyházművészeti  Lap is számba vette  a letűnt  építészeti  emléket,  
amelyet helyválasztására  nézve  a rejtett területen fekvők közé so-
rolt  be.197  A  magyar  pálosrend  két  kötetben  megírt  történetének  
monográfusa, Kisbán Emil hosszasan foglalkozik ugyan az eszenyi 
kolostor  múltjával,  de  keletkezésével  kapcsolatban  ő  is  csak  azt  
tudja  konstatálni,  hogy  Baksa  Simon fia,  Tamás  alapította  1356-
ban.198  A levéltári  és egyéb forrásokra támaszkodó munka  az ala-
pítók  korban  azonos  egyéb  építkezéséről  szintén  nem  tud.  1975-
ben  rendezték  sajtó  alá  Gyéressy  Bélának  a  magyar  
rendtartomány  monostoraira  vonatkozó  gazdag  anyaggyűjtését,  
amely,  Gyöngyösi  Gergely  1520—21.  évi  levéltári  kutatásaira  tá-
maszkodva,  az időközben már elpusztult  oklevelek tartalmával  is-
mertet  meg  bennünket.  E  forráskiadvány  alapján  azonban  csak  
azt állíthatjuk, hogy a monostort  „1358-ban említik  először, és ak-
kor úgy  tudják,  hogy  a Baxa  nembeli  Simonnak  fia,  Tamás  alapí-
totta."  9 9  1980-ban  a pálosrend középkori építészeti  emlékeire vo-
natkozó  összefoglalás  és  katalógus  lényegében  ugyanezt  erősíti  
meg  a következő sorokban: „1358 előtt  alapította  Baksai  Simon és  
Tamás..."200  Az  egri  egyházmegyei  plébániák  múltját  áttekintő  
Soós Imre öt évvel  később már kiegészíti  a fenti képet.  О a  szóban 
forgó klastromon kívül egy másik építményt is regisztrál, igaz, idő-
ben  korábbról,  de  csak  az  utóbbit  hozza  összefüggésbe  a  Baksa  
nembeliekkel.  „Eszeny  filiában 1320-ban Szent László tiszteletére 
szentelt  kőegyházat,  Kis  Eszenyben  pedig  1356-ban  Fülöp és  Ja-
kab  apostolokról  elnevezett  pálos  kolostort  említenek  a  források"  
— állapítja  meg  a vaskos  kötet  szerzője,  majd  hozzáteszi:  „Utób-
binak  alapítója  a Csapy család volt."20  Egy másik  szerző,  Kovács  
Béla,  aki  ugyancsak  feldolgozta  az  egri  egyházmegye  történetét,  
viszont  óvatosabb  az  épület  keletkezésére  vonatkozó  évszám  fel-
tüntetését illetően. Elődeitől eltérően nem ismeri  1356-ot,  helyette 
nála  1358 szerepel,  az  a dátum,  amikor  „Miklós egri püspök tanú-



sította,  hogy  a  Baksa  nembeli  Simon  fia,  Tamás  alapította  a  ko-
lostort,  amelyet  a Boldogasszony  tiszteletére  szenteltek."202  

Az  1355.  évi  birtokrendezésre,  illetve  a vele  összefüggésbe  hoz-
ható  eszenyi  kolostor  keletkezésére  vonatkozó  kutatások  eredmé-
nyeinek  egybevetése  azt  mutatja,  hogy  a  mai  napig  nincs  egyér-
telműen  megállapítva  a pálosok itteni  feltűnésének  és  rendházuk  
megjelenésének  pontos  dátuma.  Ugyaninnen  azonban  az  is  kitet-
szik,  hogy  a  szakirodalomban  Soós  Elemértói  eltekintve  nem  em-
lító'dik  a Baksa nembeliek  és  a szerzetesek  Eszenyben való  letele-
pedésével  kapcsolatban  kastély  építése.  Bizonyosnak  tehát  csak  
azt tudjuk elfogadni, amit a magyar rendtartomány monostorainak 
összegyűjtött  anyaga is megerősít. Azt, tudniillik,  hogy a pálos ko-
lostor  létezését  először  egy  1358.  évi  oklevél  hitelesíti,  s  birto-
kaival  együtt  alapítójának  Baksa  Simon fiát, Tamást kell  tekinte-
nünk.  Hogy  Simon  leszármazottai  a  remetelakkal  egyidőben  
vagy még azt megelőzően Eszenyben várszerű kastélyt is  építettek 
volna,  arról  a források hallgatnak.  Természetesen  ez nem  zárja ki 
korábbi  fennállásának  a lehetőségét,  hiszen  a mesés  eredetű  csa-
lád, mint azt már hangsúlyoztuk, jóval régebben — még  1283-ban  
— hozzájutott  e területhez.  Igaz ezt megszakításokkal  uralták,  de  
amikor  1329-ben  sor  került  az  első  birtokosztásra,  s  végképp  
Eszeny tulajdonosai lettek, itt már falu lehetett, mert Szent László 
király  (1077—1095)  tiszteletére  emelt  kőtemplomot  emlegetnek  a  
források.205  Eszeny  faluvá  válásában  kivehették  részüket  Baksa  
Simon  leszármazottai  is.  Egy  helyi  erősség  megjelenését  valószí-
nűleg  annak  tulajdoníthatjuk,  hogy  e  népes  família  tagjai  szabá-
lyozták — 1329-ben,  majd 1355-ben — a csere vagy  adományozás  
útján szerzett jószágaikat,  s ezután,  egyes  családokra hárult  a kö-
zös helyett  immár sajátnak tekinthető birtok  megvédelmezésének  
kötelessége.  Hogy  erre  esetünkben  pontosan  mikor  került  sor,  
ennyi  idő távlatából  csak  következtetni  lehet.  E tekintetben  több  
lehetőséget  is  meg kell  vizsgálnunk.  

Figyelembe véve egyrészt azt, hogy a Baksa nembeliek V. István 
uralkodásától  (1270—1272)  kezdve  játszottak  politikai  szerepet  
Magyarország ügyeiben, ami anyagi növekedéssel is járt — enélkül 
pedig nem futotta erősített urasági lakra — akkor az eszenyi  épít-
mény  első  megjelenése  nem  lehetett  korábban  az  1270-es  évek-
nél.  Az  előzőekben  azonban  az is  megállapítást  nyert,  hogy  eb-



ben  az  időben Eszeny  még  nem volt  az  övék,  így  az erősség  kelet-
kezési  dátuma  későbbre  tolódik.  Másrészt  sikerült  ennél  megfog-
hatóbb  ide  vonatkozó  adatot  találni.  Tudjuk  ugyanis,  hogy  IV.  
László király (1272—1290)  1288-ban véglegesen odaítéli Simon fia 
György  részére  Sáros  megyében  Sóvár,  Sópatak  és  Delna  királyi  
pusztákat,  amelyeket három évvel korábban adott neki számos ér-
demeiért.  10  évvel  később,  1298-ban  György,  aki  egyben  a  só-
vári Soós család őse is, ezt az eseményt lényegbevágó kiegészítéssel  
mondja el.  Szerinte  amikor „László király nekünk adta örökös bir-
tokunkat  Sóvárt,  Sópatakot  és  Delnát,  és  még  nem  volt  várunk  
(kiemelés  —  S.  K.)  ...  Tamás  ispánt  küldtük  a Tarkőnek  nevezett  
hegyre,  hogy  a hegyet  őrizze,  nehogy  valaki  várat  építsen  rajta  és  
kiűzzön  bennünket  birtokainkból  (kiemelés  —  S.  K.)."208  Tehát  a  
Baksa  nemzetségből  eredő  sóvári  Soós  családnak  1288-ban  nem  
állott  még várszerű  építménye,  viszont  1298-ban,  mint  az  idézett  
rész  is  sugallja,  már  igen.  Ebből  arra  is  következtethetünk,  hogy  
1288—1298  között  nyilván  a  többi  família  is  hasonlóképpen  járt  
el,  vagyis  valamilyen  erődítést  hozhatott  létre,  mert  második  ki-
emelésünk  tanúsága  szerint,  akinek  vára volt,  könnyen  kiűzte  az  
azzal nem rendelkezőt uradalmából. Vár, illetve kastély  építéséhez 
azonban a középkori Magyarországon királyi engedélyre volt szük-
ség,  ilyen  kiadásáról  viszont  Eszeny  tekintetében  nincs  tudomá-
sunk.  így  keresett  építményünket  nem  hozhatták  létre  a  jelzett  
időszakban  sem. Állításunkat  támasztják  alá  Fügedi  Erik  kutatá-
sai  is,  aki  az  1970-es  évek  derekán számba vette  és térképre vitte  
az  1300  előtt  felépített  várakat.  Míg  ezek  között  régiónkból  ott  
szerepel  Bereg,  Boronka,  Nyaláb,  Visk vagy  például  Szőlős,  addig  
Eszenyt  hiába  keressük.  Nem  találjuk  meg  az  ugyancsak  itt  
mellékelt  hatalmas  adattárban  sem,  amelybe  bekerültek  a  ko-
rán  —  a  14.  században  — elpusztult  és  többé  nem  szereplő  erős-
ségek  is.  Baksa  Simon  leszármazottainak  eszenyi  rezidenciája  te-
hát úgy néz ki még ekkor sem állott.  Megjelenésének  regisztrálása  
tekintetében egy másik,  a Csorba Csaba által összeállított  várjegy-
zék211  értékes  számunkra.  A benne foglalt adatok  amellett  tanús-
kodnak,  hogy  a Csapiak  eszenyi  erősségét  a  16.  század 60-as  éve-
iben említik  először  a források,  a Magyarország északkeleti  részén  
dúló várháborúk  (1561—1565)  — János  Zsigmond,  Erdély első fe-
jedelme  (1556—1571)  és  az  ellenkirály,  Ferdinánd  (1526—1564),  



majd utóda Miksa (1564—1576) érdekellentéteinek  egyik megnyil-
vánulása  —  kapcsán.  Egy  ide  vonatkozó  1561.  szeptember  29-i  
jelentésből  arról  értesülünk,  hogy  a  „Magyarország választott  ki-
rálya"  címet  viselő  János  Zsigmond  a  Ferdinánd-párti  Kisvárda  
és  Atya  várak  körülzárására  „...  Szamosszeg  közelében,  Olcsva  
helységben...  erősséget  emelt,  melyet  a  hír  szerint  Szentmárton,  
Eszeny és Tárkány megerősítése fog követni..."212  Három év múlva 
viszont egyértelműen bizonyítható a szóban forgó erősség létezése. 
1564-ben ugyanis már azt jegyezték fel, hogy Hadad bukását rövid 
idő alatt nyomon követte többek között Valkó, Bátor,  Szentmárton,  
Halmi  és  Eszeny  erősségeinek  megvétele.  Október  közepéig  a  ti-
szántúli  vidék északi  felében csupán Ecsed és Kisvárda  maradtak  

211 
meg  a királyi  csapatok  kezén.  

A két  16.  századi  forrásrészlet  sajnos nem  árulja el  a megerősí-
tés  mértékét,  ezért  arra  csak  következtetni  lehet.  A  pénz  és  idő  
hiányában  téglából,  kőből  építkezni  amúgy  is  alig  tudó  középne-
messég,  ahová  az  Eszenyiek  és  a  Csapiak  is  tartozhattak,  János  
Zsigmond  fejedelmi  kérésére  vagy  nyomására  —  ami  politikai  és  
hadi  érdekből  fakadt  —  bizonyára  a  már  régebben  alkalmazott  
ismert  technikával  — fából-földből  emelt  palánkvárak  formájára  
— erődíthette vidéki otthonát. Az írott forrásokban szereplő' és cas-
tellumnak nevezett,  erődített nemesi  lakóházak tekintélyes  részét  
ugyanis  ilyen várakhoz  hasonló  palánkok,  általában  földből és  fá-
ból  épített  külső védőművek  övezték.  Ez  történhetett  Eszenyben  
is,  nyilván  a  gyorsaság  —  a  várháborúk  — miatt.  Feltevésünket  
látszik  igazolni  az  a  magyarországi  várépítéssel  foglalkozó  szak-
irodalom,  miszerint  középkori  kőváraink  elnevezésére  az  okleve-
lekben  mindig  a  latin  „Castrum" szót  használták.  A  méretekben  
mutatkozó  különbségek  mellett  a kővárakkal  szemben  a  castellu-
mok  anyaga  többnyire  fa  volt,  sem  hadászati  jelentőségük,  sem  
védelmi  erejük nem közelítette meg azokét. Azonkívül  nem tartoz-
tak  hozzájuk  nagy  uradalmak,  hanem  erődített  földesúri  székhe-
lyek voltak állandó őrség nélkül. Az ide vonatkozó kutatások  azon-
ban  azt is hangsúlyozzák,  hogy a valóság  sajnos ezen  a téren  sem  
volt ilyen egyszerű.  A kastély  szó ugyanis  egyrészt  gyűjtőfogalom,  
amely  éppen  ezért  elmossa  a  különböző típusai  közötti  különbsé-
get, másrészt  az elnevezés nem ugyanazt  az épületformát jelentet-
te  a  14—15.  vagy  a  későbbi  századokban.  A latin,  illetve  magyar  



nyelvű oklevelek többsége tudniillik a castellum-kastélyt váltakoz-
va írja erődítéssel körülvett nemesi udvar- vagy lakóháznak,  egyes 
esetekben  azonban  tornyot jeleznek  a castellumon  belül,  vagy  azt  
mondják  róla,  az  egész  épületet  építették  vár  módjára  tornyok-
kal.2  4  Mindezt  azért  tartottuk  fontosnak  megjegyezni,  mert  az  
eszenyi  építmény  neve  a  Zichy  család  iratainak  az  Országos  Le-
véltárban (Budapest) őrzött anyagában a 15—16. század fordulóján 
éppen „castellum" alakban215  fordul elő. Hogy Eszeny megerősített 
helye architektúrájában vajon hová igazodott,  szinte lehetetlen re-
konstruálni.  Előttünk kérdésünkben  nemcsak  az  az akadály,  hogy 
szétszórt  és  szűkszavú  írott  forrásokra  támaszkodhatunk  csak,  
amelyeknek  így  is  szűkiben  vagyunk.  Legnehezebb  akadályt  az  
jelenti,  hogy  elveszett  maga  a forrás,  vagyis  az  erődítmény  olyan  
mértékben pusztult  el, hogy már a régész  ásója sem tudja  alapraj-
zát tisztázni.  Annyi  azonban  bizonyos,  a fentiek  ellenére  mégsem  
állíthatjuk  egyértelműen,  hogy  az esetleg  egykor tényleg fennálló 
palánk vagy teljes egészében  maga  az eszenyi kastély anyaga csu-
pán fa lett volna.  Gyanakvásunk  oka egy peres ügyirat,  szintén  az  
Országos  Levéltárból,  melyben Melith Péter216  testvéreivel J.676-
ban az eszenyi  „kastellban  leveó' kü házak"-on217  osztozott.  Mivel  
a külső védőrendszeren  belül  kőházak voltak,  feltehetően nem fá-
ból  és  földből  készült  palánkról,  hanem  kőből,  illetve  téglából  ki-
rakott  falról is  beszélhetünk.  Nem tudjuk  azonban biztosan,  hogy  
az általunk képzelt falat  a várháborúk idején, vagy utána — a  17.  
században  — húzták-e  fel.  Persze  az  is  előfordulhat,  hogy  a  „kü  
házak" kitétel  az erősségen  belül  más,  szintén  szilárd  építőanyag-
ból  készült  létesítményekre  utal,  esetleg  az  udvarházon  kívül  a  
körülötte  helyet  kapó  gazdasági  épületekre.  Jelentékeny  építő-
anyagkészlet halmozódhatott  itt fel,  mert  az egyik felfogás sze-
rint  „úgyszólván  az  egész  falu  a  Kastély  és  a  Kolostor  romjaiból  
épült  fel".219  Egy  másik  forrás viszont  a néphagyománynak  adva  
hitelt  úgy tudja, hogy  az  eszenyi  „templomot,  tornyot és  parochiát  
is" a fentebb említett  kolostor  „falaiból kiásott  téglákból  építették  
meg. 

Az  eszenyi  erősség  körvonalainak  megrajzolásához  szolgáltat  
némi  támpontot  az  Országos  Széchényi  Könyvtár  Kézirattárában  
általunk  felkutatott  anyag,  amely  vizsgált  épületünkre  nézve  az  
eddigi  legterjedelmesebb  és  adatokban  leggazdagabb  munka.  Az  



„Eszenyi  várkastély  története,  hadi  és  műleírása"  című  Soós  
Elemér-féle  mű  elnevezése  tartalma  alapján  pontatlannak  tűnik  
ugyan,  mert  alig  foglalkozik  magával  az  erődítménnyel,  s  inkább  
általánosságban településtörténetet  ad, ennek ellenére vannak tár-
gyunkra  nézve  hasznos  tényközlései  is.  De  lássuk  a  mintegy  10  
oldalnyi  tanulmánv  egyik  legfontosabb  ide  vonatkozó  részét:  
„Eszeny  várhelye  a  Kataszteri  felmérés223  szerint  a  jelenlegi  
falutól nyugatra  a 225 számú vasúti  őrház224  mellett  azon  a terü-
leten  állott,  melyet  ma is  »Kastély-dombnak«  neveznek.  Szabály-
szerű négyszögben emelkedik  ki ez a domb a síkságból.225  Tizenöt  
méter  széles  sáncz  árok  környezte.  A  Kastély-domb  és  a  község  
között két tónak  nyoma látszott  1884-ben,  mindegyike  körülbelül  
25  méter  átméretű.226  Az  egykori  várkastély  külső  területének  
mintegy negyedrésze  a Tisza vizét szabályozó védtöltésen belül ju-
tott,  amiért  ennek  a területnek  északNyugati  oldalát  időnként  a  
megáradt  Tisza  mossa,  amelynek  balpartjától227  a  Kastély-domb  
valami  100  méterre  esik."228  

Az  1889—1928  között,  egy  nagyszabású  munka  —  Magyar-
ország  váraira  vonatkozó  anyaggyűjtés  — keretein  belül  születő  
Soós  Elemér-féle  kézirat  idézett  része  az  építmény  alaprajzát  
próbálja „megszerkeszteni" úgy, hogy egyben annak a várépítészet-
től  örökölt  védelmi  berendezésére  („tizenöt  méter  széles  sáncz  
árok", nyilván  a Tisza vizével  telítve)  is  rámutat.  Ha kiegészítjük  
ezt a „szabályszerű négyszög" átmérőjének nagyságával — mintegy 
70x70  méter,  amit  személyesen  mértünk  meg  —  akkor  első  
pillantásra  egy  nagyobb  méretű  erősségről  kapunk  némi  képet.  
Persze  ez  csalóka  is  lehet,  hiszen  egyáltalán  nem  biztos,  hogy  az  
általunk  segítségül  hívott és  Soós Elemér jóvoltából  körvonalazott  
alaprajz  az építmény  legkorábbi  alakját vetíti  elénk. Első formája 
nyilván jóval kisebb lehetett, valószínűleg egy megerősített  nemesi  
lakóház, esetleg kő vagy fa lakótoronnyal.  Ennél  az általános meg-
állapításnál  figyelembe véve  a fenti nehézségeket  és  alaprajzának  
ismeretlenségét,  sajnos  nemigen mondhatunk  többet.  

Nem a könnyen megoldható kérdések  körébe tartoznak  az esze-
nyi  kastély  rommá  válásának,  vagyis  elpusztulásának  körülmé-
nyei  és  ideje  sem.  Az  ide vonatkozó  honismereti  munkák  e  tekin-
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tetben hallgatnak,  vagy,  mint  azt munkánk  elején  kimutattuk,  
egyszerűen  már  csak  a  romról  tudósítanak.  Bereg vármegye  mo-



nográfusa,  Lehoczky  Tivadar  alig  érintve  ugyan  a  kérdést,  még  
ismeri  a kastély  17.  század első felének  birtokosait.  Rövid,  három  
sorba foglalt bekezdésében  a leleszi  levéltárra hivatkozva  a követ-
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kezűképpen ír erről: „1611.  Telegdi  Borbála  és Zsuzsanna  az  
eszenyi  kastély  és  helység,  valamint  Agtelek  és  Bezdéd faluk  bir-
tokába beiktattak.  1629. Birtokosul  emiitik  Csapi Zsófia Rétéi  Pé-
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ter  özvegye."  Az  Országos  Széchényi  Könyvtár  Kézirattárában  
általunk megismert,  s fentebb már citált  Soós Elemér-féle  gyűjte-
mény  tudomása  szerint  az  építmény  „1615-ben  még  állott,  mert  
éltkor  eszenyi  Csapy  Ferencz  tiltakozik  az  eszenyi  Kastély-(„cas-
telli Ezen")nak és a gálszechi birtokoknak tartozékai iránt Daróczy 
Ferencz  ellen."233  Itt  a  Soós  család leleszi  levéltárára  hivatkozik,  
majd vizsgált  épületünk megsemmisülésének  körülményeit  össze-
függésbe hozva  az eszenyi  pálosok  állítólagos  1636.  évi  elűzésével  
így folytatja: „Valószínűleg röviddel ezután pusztult el a várkastély 
és  a kolostor  a török támadásai  következtében."234  

A kastély azonban nemcsak 1611,1615, illetve 1629-ben, hanem 
mint láttuk még 1676-ban is említődik,  amikor a „kü házak" miatt 
pereskednek  érte.  Bizonyára nem sokkal  1676 után tűnhetett  el  a  
föld színéről. 

E tekintetben jelzésértékűnek tekinthetjük Schemberger Ferenc 
megyei  regisztrátor  1735/36  fordulóján  összeállított  latin  nyelvű  
kéziratát,  amely  a kiemelkedő tudós,  Bél  Mátyás  (1684—1749)  
ma is forrásértékű, úttörő művének — a „Notitia Hungáriáé  novae  
historico-geographica" (Az újabbkori Magyarország történeti-föld-
rajzi  leírása)  — településeket  ismertető  részeként  keletkezett.  A  
mintegy  10  évi  anyaggyűjtést  megelőző mű Szabolcs  megyénél  az  
első  fejezet  4.  paragrafusának  7.  pontjában  Eszeny  leírásával  
kapcsolatban  csupán  azt  tartja  fontosnak  elmondani,  hogy  „...  a  
Tisza  partján  nagyon  rossz  helyen  ...  ki  van  téve  a  Tisza  árvi-
zeinek," s  „... főleg  almáskertjei  és  makkos  erdeje miatt  hires."  
Ha az építmény használható  állapotban lett volna a helység neve-
zetességeként  nyilván  említést  tesz  róla  a  kéziratos  munka  szer-
zője.  Nem  tud  az  eszenyi  kastélyról  Vályi  András  (1764—1801)  
földrajztudósnak  a  18.  század  végén  több  kötetben  Budán  meg-
jelent,  az  ország  falvait,  illetve  városait  földrajzi,  felekezetig  
nemzetiségi,  gazdasági  és egyéb tekintetben bemutató fő műve 
sem. 



Tehát úgy látszik,  az eszenyi kastély  1676—1736 között eshetett 
az enyészet  áldozatául.  Hogy mi által  történt  ez? Nem tudjuk  biz-
tosan  megmondani.  Figyelemreméltó  azonban  egy  rövid,  a  részle-
teket  elhallgató  adat,  amely  szerint  a  17.  század  elején  Bethlen  
Gábor katonái feldúlták  a helyi monostor épületét.238  Nincs  kizár-
va, hogy a közelében fekvő erősséget sem kímélték, annál is inkább, 
mert  lakói  kötődtek  a pálosokhoz,239  hiszen  a  Csapiak  a  rendház  
kegyúrai  voltak.  Elnéptelenedése  és  pusztulása valószínűleg  kap-
csolatban áll  azzal  a ténnyel  is, hogy az Eszenyi és  Csapi  családok  
éppen  a  17.  század  vége  fele  haltak  ki.240  1885-ben  a  Soós  Ele-
mér-féle  kéziratos  anyaggyűjtés  már  csak  azt jelzi  róla,  hogy  a  
„romok jelenleg  a  gróf  Forgácsok  tulajdonát  képezik".241  Az  épít-
mény  maradványai  már  korábban jelentéktelenek  lehettek,  mert  
sem  Fényes  Elek  szinte  minden  említésre  méltót jegyzékbe  vevő  
híres  munkája242  nem  emlékezik  meg  róla  1851-ben,  sem  pedig  
Balogh Gábor,243  aki  az 1860-as  évek derekán a falu jegyzője volt. 
Ma már romokat sem lehet találni,  sőt a helyet is alig venni  észre.  
A  „kastély-domb"  egy  részét  ugyanis,  amely  a  gyerekek  téli  szó-
rakozását szolgálta,  érthetetlen  okoknál fogva a helyi  hatalmassá-
gok nemrég  széthordatták.  

Eddigi  megállapításainkat,  illetve  feltevéseinket  úgy foglalhat-
juk  össze,  hogy volt  ugyan  egy  apának hat  vagy hét  fia,  meg  egy  
leánya is,  s a fiúk tényleg több jeles  családot — és nem községeket  
— alapítottak,  de  azok nem  az eszenyi  kastélyban,  s  valószínűleg  
nem is  egyszerre  születtek,  és  éppen  nem  Mic bán fiai  voltak.  

Ami  az eszenyi  építményt  illeti,  nos  az  kornak és  követelmény-
nek megfelelően több fejlődési szakaszon mehetett keresztül,  amíg  
végre  elérte  16—17.  századi  alakját.  Életrehívását  Baksa  Simon  
leszármazottainak  itteni letelepedésével  hozhatjuk összefüggésbe,  
s kezdetben nyilván egyszerűen nemesi lakóházat,  az eszenyi  Csa-
pi család fészkét kell látnunk benne.  Sajnos,  nem ismeretes,  meg-
állapítani  pedig  egyszerűen  lehetetlen,  hogy  később — pl.  a  vár-
háborúk  idején  — miféle  védelmi,  lakályossági  elemekkel  bővült.  
Annyi  azonban bizonyos, hogy nagyobb jelentőségre tett szert,  s az 
1600-as  évekre  már  megerősített  földesúri  udvarháznak  véljük,  
talán  a gazdasági  épületek  rendszerével,  melyek  alapanyaga  kez-
detben fa, majd kő és tégla lehetett.  Sík vidéki erődítményről  lévén 
szó,  a megközelíthetetlenséget  az  időközben  eltűnt  két  tó, vagy  a  



Tisza vízével telített árok biztosította. Stratégiai jelentőségét nézve 
egyfajta „mentsvár" volt, vagyis  a fontos útvonalaktól  távol  állt,  a  
család  biztonságán  túl  a  Tisza  átkelőhelyét244  védhette  még.  Vé-
delmi  ereje  azonban  nem  közelítette  meg  a nagy kővárakét,  s  va-
lószínűleg  állandó  őrség  sem tartózkodott  benne.  

Az eszenyi építmény tehát  már nem kastély,  de még nem is vár, 
hanem  átmenet  a kettő között.  Gazdasági  központ,  ugyanakkor  a  
tulajdonos védett otthona, vagyis egy várkastély, amelyre lakályos-
ság  és  védelmi  készültség  egyaránt  jellemző.  Építtetői  Simon  le-
származottai  voltak,  s  letelepedésükkel  a  családi  hagyomány  —  
mesés eredetük — itt is elterjedt, ennélfogva a környék népe „Mic-
bán kastély"-nak  nevezte  el  a Tisza-parti  erősséget.  
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által. 

37.  E mindenképpen  figyelemreméltó  következtetésekről  bőveb-
ben ld.: Csikós Zsuzsanna,  i.  m. 88—90.  Ő munkájának 88.  lapján  
Bethlen  Farkas  históriájának  egyik  forrásaként  Szamosközy  Ist-
ván  magyar  nyelvű  kéziratos  feljegyzését  tartja  valószínűnek,  de  



azt  sem  zárja  ki,  hogy  Bethlen  nem  ismerte  a  Szamosközy-féle  
változatot,  s  mindketten  egy ismeretlen  kútfőből  merítettek.  

38. Ezt  a rokoni viszonyt meggyőző érvek  alapján cáfolja Csikós 
Zsuzsanna,  i.  m.  90.  

39.  Alvinczi...,  i.  m.  104.  
40.  Heller  Bernát,  i.  m.  66,  72.  
41.  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  89—91.  
42.  Alvinczi...,  i.  m.  104.  
43.  Vő. Nagy  Iván.  Magyarország  családai  czimerekkel  és  nem-

zedékrendi  táblákkal.  Pest,  1857.  Első köt.  128—135.  
44.  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  89.  
45.  Alvinczi  prédikációjának  1989.  évi  kiadásában  ez  a  mondat  

Károlyi Zsuzsanna  „atyai ágának előszámlálása" után a szövegben 
található  zárójelbe  téve.  

46.  Alvinczi...,  i.  m.  105.  
47.  Uo.  103—104.  
48.  Uo.  103.  
49.  Régi  magyarországi  nyomtatványok.  Másod.  köt.  1601—  

1635.  Bp.,  1983.  371—372.  
50.  Alvinczi...,  i.  m.  104.  
51.  Dugonics  András.  Etelka.  Pozsonyban  és  Kassán,  1788.  II.  

könyv.  3.  szakasz.  329—332.  
52.  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  88.  
53.  Katona  József.  Bánk  bán.  Dráma  öt  szakaszban  1819.  Bp.,  

(1985).  21—23.  
54.  A regényes  epizóddal  kapcsolatban  megfogalmazódott  véle-

ményeket, amelyek témánkra nézve is fontos megállapításokat tar-
talmaznak,  Pándi  Pál.  Bánk bán-kommentárok.  Bp.,  1980.  с. két-
kötetes  műve  alapján  foglaltuk össze.  Ld.: I.  k.  51—59;  346—348.  

55. Ami  a drámaíró forrásait illeti  közismert tény,  hogy a Bánk 
bán históriájának  megírásához  különféle  kútfők  szolgáltak  és  az  
eseményről  szóló krónikások egész  sorának vonatkozó adatait  dol-
gozta  fel.  Legfőbb  eligazítója  Katona  István  „História  Criticá"-ja  
volt,  de használta  Bonfinit és elődjeit is.  Forrásismeretéről  minde-
nekelőtt  Id.: Waldapfel  József.  Katona  József  mint  történetíró.  —  
In: ltk.  1935;  Orosz  László.  A történetíró  Katona József.  — In: It.  
1959; A dráma és  a történelem összefüggéseit vizsgálja Pándi  Pál.  
I.  m.  2.  k.  160—179.  A  mondai  epizódot  pedig  a tragédia  szerzője  



attól  a magyarországi  német  regény-  és történetíró  Fessier  Ignác  
Auréltól  (1756—1839)  vette  át,  aki  elsőként  alkotott  összefoglaló  
művet — Die Geschichten der Ungarn und ihrer Landsassen címen 
—  Magyarország  históriájáról.  Fessier  forrása  viszont  Cornides  
Daniel  korábban  szóba  került  munkája  volt.  Erről  ld.  Tolnai  Vil-
mos.  Katona József  és  Fessier.  — In: Itk.  1918.  1—13.  

56.  Katona József.  Bánk bán...  i.  m. II.  Bár  a Bánk bán  szerzője  
általában  ragaszkodott  a  krónikákban  és  feldolgozásokban  talált  
hiteles adatokhoz, a szóban forgó részlet tekintetében azonban több 
ponton  is  eltér  a történeti  valóságtól.  Erre  hívta  fel  ugyanis  a fi-
gyelmet  legutóbb  Csikós  Zsuzsanna,  aki többek között  kimutatta,  
hogy  Melinda  nem  testvére,  hanem  nagynénje  volt  Simonnak  és  
Mihálynak.  — I.  m. 85; Költött  alaknak tekinti  Katona József  Me-
lindáját Tóth Béla is,  aki szerint e nevet Müller Leithold ein Frag-
ment  aus  der  Geschichte  fürstlicher  Leidenschaften  (Bécs,  1782)  
regényéből  kölcsönözte  Katona.  Tóth  Béla.  Mendemondák.  A  vi-
lágtörténet  furcsaságai.  Válogatás.  H.n.  (1984).  23—26.  Melinda  
és  általában  a  „három testvér" származásáról  és  Magyarországra  
kerülésük hitelességének kérdésével  a későbbiekben foglalkozunk. 

57.  Bár  az  irodalomtörténet  nem  látja  még  tisztán  a  Shakes-
peare-életműnek  a  Bánk  bán  szerzőjére  gyakorolt  hatását,  figye-
lemre  méltó  azonban,  hogy  a  műkedvelő  színészként  is  számon  
tartott  Katonának  a  hagyomány  szerint  „Othelló  volt  a  kedvenc  
szerepe".  Erről ld. Greguss Ágost.  Shakespeare  pályája.  Bp.,  1880.  
338; A két kötetes  Bánk  bán-kommentárok  szerzője — Pándi  Pál  
— is  úgy  foglal  állást,  hogy  „Shakespeare  drámái  közvetlenül  és  
közvetve  biztathatták  prológus  Írására" Katonát.  Pándi  Pál,  i.  m.  
I.  k.  340—340.  Vö.:  Uo.  347.  

58. Pándi Pál ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy Katona Kis-
faludy  Károly  „Ilká"-ját  bírálva  „megfogalmazott  néhány  olyan  
dramaturgiai  elvet,  amely éppenséggel  ellenkezik  Simon  apaságá-
nak hosszadalmas  előadásával."  Pándi  Pál,  i.  m.  I.  k.  59.  

59.  Katona József.  Bánk  bán  ...  i.  m.  20.  
60.  Uo.  
61.  Uo.  
62.  Uo.  21.  
63.  Uo.  22.  
64.  Uo.  



65.  Uo.  23.  
66.  Uo.  
67.  Erre utal,  hogy Dugonics „Etelká"-ját pl.  17 év alatt három-

szor jelentették  meg,  más,  hasonló  tárgyú  művei  is  többezer  pél-
dányban gyorsan elfogytak. Ld. erról: Fenyő István. Kisfaludy Sán-
dor.  Bp.,  1061.  220.  

68.  A  Bocskai  és  a  Kisfaludy  családok  leszármazási  rendjéről  
ld.: Nagy Iván, i. m. Pest,  1857. Első köt.  128—135; Uo. Pest,  1859.  
Ötöd.  köt.  262—265;  A  Kisfaludyak  és  a  Bocskaiak  rokonságáról  
ld.: Fenyő István,  i.  m.  373.  

69. Mellesleg Kisfaludy monográfusa szerint a külfóldellenesség, 
más  népektől  való  elzárkózás  káros,  provinciális  ideológiáját  ala-
kítja ki,  amely  az  1830-as  években már egyáltalán nem  elégítette  
ki  az  embereket.  E visszahúzó  szempont  tompítja  a  költő  német-
ellenes  állásfoglalásait.  Ld.  erról: Fenyő István,  i.  m.  374.  

70.  „Mint költői  műről,  erről  sem  sokat  mondhatunk.  Kisfaludy  
ekkor  már  képtelen  arra,  hogy  eszmeileg  s  művészileg  egyszerre  
alkosson értékeset. Az egyik oldal a másik javára mindig kárt szen-
ved" — állapítja  meg  a  „Miczbán"-ról  Fenyő István.  I.  m.  374.  

71.  Ld.  erről:  Fenyő István,  i.  m.  374.  
72.  Monda  nékik  ...  i.  m.  215.  
73. Alvinczi  szövegét  átvehettte  például  Budai  Ferenc  „Magyar-

ország polgári históriájára való lexikon"-ból  (Nagyvárad,  1805) is. 
Katona hatására  meg nemcsak  Bánk,  a nádor szerepeltetése  utal,  
hanem  az is,  hogy Mic bánnét férje „hiénánál vadabb anyának" — 
vö.  „tigris-anya" — nevezi.  Mellesleg  Bánk hősi  alakját  Kisfaludy 
is  feldolgozta,  zsarnokellenes  drámája  azonban  a  cenzúra  miatt  
akkor asztalfiókban hevert.  Minderről  ld.: Csikós Zsuzsanna,  i.  m. 
81; Fenyő István,  i.  m.  372-373.  

74.  A mondára  nyilván Kisfaludy imént  említett  regéje  irányít-
hatta  a  figyelmét,  de  az  általa  ismert  Budai-féle  lexikonban  is  
megtalálhatta  azt,  sőt  a  „Nemzeti  Társalkodó"-ban  (Kolozsvár,  
1839.  49—53) is  ekkor jelent  meg egy  cikk  „Miczbán hét  fiai" cím-
mel.  Szigligeti  forrásairól  ld.:  Rahodczay  Pál.  Szigligeti  forrásai-
hoz. — In.: Itk.  1914.  304—305; Csikós Zsuzsanna úgy tudja, hogy 
Szigligetire  hatott  Katona  József  „Bánk  bán"-ja  is.  Csikós  Zsu-
zsanna,  i.  m.  81.  



75.  Szigligeti.  Micbán  családja.  Eredeti  dráma három  felvonás-
ban,  előjátékkal.  H.  n.  1840.  

76.  Szigligeti,  i.  m.  33.  A  helyszín  egyébként  meglepő  módon  
hasonlít az eszenyi Kastély-domb vidékére, ahol, mint látni fogjuk, 
szintén  kimutathatók  egy remetelak  maradványai.  

77.  Szigligeti,  i.  m.  112.  
78.  Uo.  113.  
79.  Szigligeti,  i.  m.  113.  
80.  Ld. Szigligeti  művének  az OSZK-ban megtalálható  194.  618  

jelzetű  kiadását.  
81. Kőváry László.  Száz történelmi  rege.  Kolozsvár,  1857.  136—  

138; Ugyanezt  a szöveget  a gyűjtemény  szerzője is közzétette.  Ld.  
erről:  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  81;  A  szóban  forgó  kötet  ma  már  
könyvészeti ritkaságnak számít. A vonatkozó részét Bisztray Gyu-
la  „Miczbán hét  fia,  Erdélyben"  c.  alatt  újraközölte.  Ld.  ezt:  Mik-
száth  Kálmán  összes  művei.  40.  köt.  Bp.,  1975.  219—220.  

82.  Mikszáth  Kálmán  összes  művei,  i.  m.  220.  
83.  Uo.  218.  
84.  Itt  a monda  eszenyi  változatai  közül  az  elsorol van  szó.  
84/a.  Mikszáth  Kálmán.  Sóvár.  — In: Mikszáth  Kálmán  összes  

művei,  i.  m.  60—63.  A  várregének  még  egy  változata  ismeretes.  
Vö. Teleki  Zakariás  Sándor.  Sóvár (Történelmi  rege két  énekben).  
Kassa,  1907.  

85.  Mikszáth  Kálmán  összes  művei,  i.  m.  61.  
86.  Uo.  62.  
87.  Álmában  éjjelente  látja  „fuldokolni  gyermekeit,  s  ilyenkor  

úgy tetszett,  mintha  a halál  megmaradt  egyetlen  fia,  Simon  után  
nyújtotta volna  ki fagyos kezeit".  Mikszáth  Kálmán összes  művei,  
i.  m.  62.  

88.  Mikszáth  Kálmán  összes  művei,  i.  m.  63.  
89. Mikszáth tudomása  szerint  a halásznak  „nemességet  eszkö-

zöltek  ki,  s  tőle  származnak  a  Halászok".  (Uo.  63.).  Egyébként  a  
sóvári  Mic bán-regét  Mikszáth  az ide vonatkozó kutatások  szerint  
több forrás felhasználásával  szerkesztette.  Katona,  Kisfaludy,  Kő-
váry  említett  művei  mellett  Nagy  Iván  több  kötetes  genealógiai  
munkája  is  segíthette  őt  a  történet  megírásában.  Erről  ld.  Mik-
száth  Kálmán  összes  műveinek  kritikai  kiadásában  „Sóvár"-hoz  
fűzött jegyzeteket.  — I.  m.  217—219.  



90.  Mikszáth  Kálmán  összes  művei,  i.  m.  63.  
91. Versényi  György.  Micbánné.  — In: Száll  az ének.  Kolozsvár,  

1899.  374—383.  
92. Jókai  Mór. A magyar nemzet  története  regényes  rajzokban.  

Bp.,  1898.  210—212.  
93. Az árva asszony, Hatház eredete, Eltűnő cigányasszony átka, 

A világul  szaladt  szegény ember, A cigány az égben és a pokolban. 
Ezek  közlési  helyére,  valamint  az  ide  vonatkozó  szakirodalomra  
ld.:  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  79.  

94.  Ezeket  Wilhelm  Hertz  (1835—1902)  német  költő,  iroda-
lomtörténész  és  főleg  folklorista  honfitársa,  Reinhold  Köhler  
(1830—1892) gyűjtötte egybe elismerésre méltóan. Ld. erről: Heller 
Bernát,  i.  m.  70-72.  

95.  E  szokatlanul  bő  gyermekáldás  valóságtartalmáról  ld.:  
Ráth-Végh István. Tarka históriák. Bp.,  1964. 422—425; Az esettel 
Tóth Béla is  foglalkozott  a  Mic bán-történet  hátterének  felderíté-
sekor.  — Ld.: Tóth  Béla,  i.  m.  27—29.  

96.  Ezt hangsúlyozza  forrástanulmányában  Tolnai  Vilmos.  Ka-
tona József  és  Fessier.  — In: Itk.  Bp.,  1918.  4; A 8.  századi  törté-
netíró munkája  magyarul  1901-ben  Gombos Ferenc Etelin  kiadá-
sában  ,Д  longobárdok  története" címen jelent  meg.  

97.  Erről  Id.  Heller  Bernát,  i.  m.  72—73.  
98.  Mások — Heller  Bernát  és  Csikós Zsuzsanna  (I. m.) — mel-

lett  erre mutat  rá Dobos Ilona is. Véleményét  ld.  Magyar Néprajzi 
Lexikon.  Harm.  köt.  Bp.,  1987.  617.  

99.  Az  ikerszülésekkel  kapcsolatban  kialakult  felfogást  Heller  
Bernát  —  i.  m.  70—73.  — és  Csikós  Zsuzsanna  — i.  m.  79—80,  
83.  — kutatásai  alapján  foglaltuk  össze.  

100.  Heller  Bernát,  i.  m.  73.  
101.  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  80.  
102. A  17.  századi,  illetve  az azt követő feldolgozások  azonos  és  

különböző vonásainak  részletes  összesítése  itt  nem  lehet  felada-
tunk. 

103. Thuróczy János. A magyarok krónikája.  Bp.,  1978.  97.  512;  
104.  Soós  Elemér  még  a  19.  század vége felé is  — „történetírók 

egyező véleményére" hivatkozva — úgy tudja, hogy a szóban forgó 
Simon II. Endre „viszontagságos  uralkodásának végén  ...  Spanyol-
országból...  került  hazánkba" — Soós  Elemér.  Micz-bán  eredete.  



—  In:  Turul,  1890.  43;  A  tévedés  forrása  valószínűleg  Thuróczy  
krónikája lehet,  amelyben  Konstancia  II.  Endre feleségeként  sze-
repel,  noha  II.  Alfonz  aragóniai  király  leánya  Imre  király  házas-
társa  volt.  —  Ld.  Magyarország  történeti  kronológiája.  Főszerk.  
Benda  Kálmán.  I.  k.  Bp.,  1986.  125; Mellesleg  a  Pallas  Nagy  Le-
xikona 1896-ban megjelent XII. köt. 624. lapján Mic bán személyét 
szintén  II.  Endre  korával  és  a  „spanyol  Simon  ur" melléknevével 
hozza  összefüggésbe.  Ugyanezt  teszi  a Révai Nagy  Lexikon  1915-
ben  (XIII.  köt.  723.).  

105. A két  kötetes  Bánk bán-kommentárok  szerzője,  Pándi  Pál  
adatai szerint Simon és Mikhál húgukkal együtt csatlakoztak Imre 
király  1119-ben  Spanyolországban járt  küldöttségéhez.  —  Pándi  
Pál,  i.  m.  I.  k.  51—52,  346;  Újabban  e  tekintetben  Kristó  Gyula  
Kézai  Simonnak  adva hitelt  Ákos mester  leírásával  szemben  úgy  
fogalmazott, hogy az idegenek Konstanciával, Aragónia királyának 
leányával,  Imre  király  feleségével  érkeztek  Magyarországra,  Si-
mon  viszont  II.  Endre  idején  telepedett  meg  itt.  Erről  ld.  Kristó  
Gyula. A korai feudalizmus (1116—1241). — In: Magyarország tör-
ténete.  Előzmények  és  magyar  történet  1242-ig.  Bp.,  1987.  II.  к.  
1160. 

106.  Erről  ld.  Fejér  György.  Codex  diplomaticus...  Buda,  1832.  
IV.  2.  214;  A  tatárjárás  emlékezete.  Szerk.  Katona  Tamás.  Bp.,  
1981.  313,  352.  

107.  Fejér  György,  i.  m.  V.  2.  393—394;  Vö.  Az Árpád-házi  ki-
rályok okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerk. Borsa Iván. Bp.,  1961.  
190. 

108. Vö. „...a bojóthi Mortundorfok!" — Katona József. Bánk bán. 
I.  m.  19; Nagy  Iván  Kézai  Simonra  hivatkozva  úgy  tudja,  hogy  a  
szóban forgó család Magyarországra  érkezve a „Dunántul Nizsider 
táján  telepedtek  meg,  mivel  pedig  spanyolországi  nemzetségi  fő-
váruk  Bojót  nevet  viselt,  itt  is  első megszállásukat  Bojótnak  ne-
vezték" — Nagy  Iván,  i.  m.  Het.  köt.  Pest,  1860.  92.  

109.  Nagy  Iván  említett  munkája  gyakorlatilag  az  1365.  évvel  
bezáróan regisztrálja  őket,  s  a családfa megrajzolása után végeze-
tül hozzáteszi:  „A család ezekben valószínűleg kihalt, legalább utó-
daikat  nem ismeijük" — i.  m.  Het.  köt.  Pest,  1860.  92—94.  

110.  Hogy ennek  a  Simonnak,  így  a Nagymartoniaknak  semmi  
köze Mic bánhoz,  arra még Nagy Iván — i.  m. Első köt. Pest,  1857.  



128;  Uő.  uo.  Het.  köt.  Pest.  1860.  92—94.  — felhívta  a  kutatók  
figyelmét.  Röviden  erre  utal  Soós  Elemér,  1890.  I.  m.  44.  oldalán  
is.  Újabban rámutatva  a krónikásaink  pontatlan  adataira  ugyan-
ezt hangsúlyozza  Csikós  Zsuzsanna  is.  — I.  m.  84—85.  

111. Majláth Béla. Jelentés  a sóvári Soós-család  oklevéltáráról.  
—  In:  Századok,  1882.  49—56;  Fejér  György,  i.  m.  V.  3.  52; VIII. 
2.  294.  

112. Wagner  Károly.  Diplomatarium  comitatus  Sarosiensis.  Po-
sonii  et  Cassoviae  1780.  293—297;  Az Árpád-házi  királyok  okle-
veleinek  kritikai jegyzéke.  Szerk.  Borsa  Iván.  Bp.,  1961.  349.  

113. A Tisza partján fekvő Eszenyt  Simon leszármazottai  az ok-
levelek  szerint  még  1283-ban  megvették.  Erról  ld.  Fejér  György,  
i.  m.  V.  3.  321,  510.  Hibás  kivonatban  uo.  185;  Vö.  Karácsonyi  
János.  A magyar  nemzetségek  a  XIV.  század  közepéig.  Bp.,  1900.  
Első  köt.  223.  Az  említett  helység  szomszédságában  Ásványt  és  
Csapot  is  megszerezték  s  hozzájutottak  az  Ung  megyében  fekvő  
Ráthoz  is.  Az  előző két helységre  ld.  Fejér  György,  i.  m. V.  3.  333;  
Uo.  17;  A  Zichi  és  vásonkeői  gróf  Zichy  család  idősb  ágának  ok-
mánytára. Szerk. Nagy Imre — Nagy Iván — Véghelyi Dezső. Pest, 
1871.  89; Az  utóbbira:  Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  Pest,  1858.  9.  

114. A felsorolt helységekre  ld. A zichi  ...  család  ...  okmánytára,  
i. m. I. k. 64. Az  1288. évi királyi adományozásról,  amely várépítési 
engedéllyel  is járt  ld.  még: Wagner  Károly,  i.  m.  48—52.  

115.  Erról  ld.  Wagner  Károly,  i.  m.  311—313.  Erre  hivatkozva  
Nagy Iván „Bocskay család" címszó alatt lábjegyzetben  megjegyzi,  
hogy  „egy  leánya  is  emlitetik  meg  Michbánnak,  ki  Sebesi  Ta-
másnak  lón hitvese" — i.  m.  Első köt.  Pest,  1857.  129; Uő.  uo.  Tíz.  
köt. Pest,  1863. 305, 308. Az ismeretlen leánytestvér létezését Károly 
Róbert  idejéből származó és  a Soós család levéltárában található ok-
mányokkal  Soós  Elemér  (i.  m.  1890.  43.) is  igazolni  látszik.  

116.  Az  ide  vonatkozó  családtörténeti  kutatás  főleg  két  —  az  
1329  és  1355.  évi  — birtokosztást  emel  ki.  Ld.  erről:  Karácsonyi  
János.  A magyar  nemzetségek  a  XIV.  század  közepéig.  Bp.,  Első  
kötet.  1900.  165—168; Wertner Mór. A magyar nemzetségek  a XIV. 
század  közepéig.  Számos  genealógiai  táblával.  Temesvár,  1891.  I.  
k.  132—135; Nyoma van  egy korábbi,  1320 körüli  rendezésnek  is.  
Erről  ld.  Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  Pest,  1853.  10;  Karácsonyi  
János,  1900.  165—167.  



117.  Simon  comes gyermekeinek  pontos  száma és neve  mai  na-
pig vitatott. A hat testvér egyértelműen kimutatható,  mások  azon-
ban  7,  sőt  8  utódról  tudnak.  Erről  a  későbbiekben  bővebben  esik  
szó. 

118.  Itt  elég,  ha  csak  Pósaházi  művének  a  gyermekek  latinosí-
tott  neveire  vonatkozó  részletét  vagy  a jóval  később készült  Mik-
száth-féle  családjegyzéket  idézzük  fel.  Egyébként  Mikszáth  az  
egyetlen,  akinél  a hét fiú apja nem Mic bán Simon, hanem  György.  

119.  Néha  Boxa,  Baxa,  Baksa  néven is  előfordul.  
120.  Ld.: Karácsonyi  János.  A Baksa  nemzetség  eredete.  — In: 

Turul.  1904. 82; Wertner Mór az Anonymus által említett izmaelita 
eredetű Bocsu nemzetséggel hozza összefügggésbe (I. m. I. k.  131.),  
míg egy másik helyen azt olvassuk hogy a Taksony korabeli  Volga 
melléki  izmaelita  Baktutól  származik  (Révai Nagy Lexikona.  Bp.,  
1911.  II.  к.  465.)  

121.  Soós  Elemér  azonban  egy  olyan  levélből  idéz,  amely  felté-
telezi  a nemzetség vagy csak  a kismarjai  Bocskaiak  Bihar  megyei  
származását.  Soós Elemér,  1890. 45. Vö. Nagy Iván, i.  m. Első köt. 
Pest,  1857.  128—135;  Karácsonyi  János,  1900.  163.  Itt  közölt  ál-
láspontját  később  módosítja.  Ezt  ld.  Karácsonyi  János.  A  Baksa  
nemzetség  eredete.  — In: Turul,  1904.  81.  

122.  A  néphagyomány  és  Kisfaludy  Sándor  regéjét  szem  előtt  
tartva erre a következtetésre jut Soós Elemér (I. m.  1890.  44—45.);  
Ugyanakkor egy másik  munkájában — A Baksa nemzetség  czime-
re.  — In: Turul,  1902.  53.  — a családfa megrajzolásakor  az  1261.  
évet  tünteti  fel kezdeti  dátumnak.  

123.  Ld.  Karácsonyi  János,  1900.  158—159; Uő.  1904.  81.  
124. Nagy Iván a „Soós család" címszó alatt  adja a szóban forgó 

família  nemzedékrendjét,  azonban  „Simon  comes  Michban  dictus  
de genere  Boxa" nevénél  nem tüntet  fel  dátumot.  Hasonló  módon  
jár  el  Wertner  Mór (I.  m.  137.)  is.  

125.  1222.  évszám  Soós  Elemérnél  szerepel.  Fölfogásában  ezt  
úgy  kaphatjuk  meg,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a frigyre  1214-
ben kerülhetett  sor,  majd hitelt  érdemlőnek  tartjuk  Kisfaludy re-
géjének  sorait,  miszeint  „Hét  tél  —  hét  nyár  áldás  nélkül,  Jött  
ment  házas  éltében,  És  gyermek  nem  fogantaték  Micz-bán  nője  
méhében" — Soós  Elemér,  1890.  44—45.  



126.  Erről  ld.  Soós  Elemér,  1902.  53;  Karácsonyi  János,  1900.  
158—159;  Uő.  1904.  81; Wertner  Mór,  i.  m.  137; Nagy  Iván,  i.  m.  
Tiz.  köt.  Pest,  1863.  305.  

127.  Nagy  Iván,  i.  m.  Tiz.  köt.  Pest,  1863.  305.  Itt  jegyezzük  
meg,  hogy  a hét  ikerfiú históriájának  számos  változatában  a  Mic  
bántól  származó  családok  felsorolásában  előfordul  ugyan  a  „Rás-
kai" név is  — ld.  például  Alvinczi  szövegét  — Nagy Iván  azonban  
e nemzetségről  szólva megállapítja: „ennek csak egy ága — az ugy 
nevezett  Raskai  Soós  ág  nőágon  eredt  e  nemzetségből..."  — i.  m.  
Tiz.  köt.  Pest,  1863.  304;  Uo.  Kilenc,  köt.  Pest,  1862.  634—638.  

128.  Bunyitay  Vincze,  i.  m.  32.  
129.  Soós  Elemér itt  még  azt is  tudja,  hogy  „Kövesdy  Demeter"  

a leleszi konvent „sírboltjában temettetett  el" — i. m.  1890. 44—45. 
Vö.  Uő.  1902.  53.; A Soós  Elemér  által  közölt családfán a fiúk sor-
rendje mutat  csak  eltérést  a Nagy Iván által  megadott  nemzedék-
rendtől.  Mellesleg  Demeter  korai  elhalálozását  látszik  alátámasz-
tani  az általunk  már korábban idézett  Pósaházi János  17.  századi  
prédikációja,  ahol  a  Mic  bán-történet  vonatkozó  részében  ezt  ol-
vashatjuk:  „Demeter,  még attya életében  deficiált".  

130.  Wertner  Mór,  i.  m.  137.  
131.  Karácsonyi  János,  1900.  166.  
132. Karácsonyi János,  1900.  166. A Zichy család  okmánytárára  

hivatkozva  Karácsonyi  úgy  tudja,  hogy  Csap  „II.  Simon  fiáé,  III.  
Tamásé",  akit  „valóban  többször  »Csapy«-nak  írják  okleveleink."  

133.  Karácsonyi  János,  1900.  167.  A megnevezett  genealógusa-
ink  szinte  mindegyike  azonban  Tamást  az  Eszenyi  és  a  Csapiak  
ősének tekinti.  Lényegében  hasonló  állásponton van  Lehoczky Ti-
vadar,  Bereg  vármegye  monográfusa  is.  „Tamástól  eredt  a  Csapi  
nevü  család  —  írja  Lehoczky  — mely  Csap  ungmegyei  helységet  
nyerte..."  Lehoczky  Tivadar.  Beregvármegye  monographiája.  
Ungvár,  1882.  III. к. 846—847; majd odébb hozzáteszi:  „Tamásnak 
két  fia  volt:  László  és  Doncs  melly  utóbbitól  származik  a  Danes  
család;  László  eszenyi  birtokairól  e nevet vevé fel  1320-ban" (Uo.  
847.) 

134.  Karácsonyi  János,  1900. A helység után kapták  a nevüket. 
Szűrte egyébként  a korabeli  oklevelekben  a „Zritte" mellett  előfor-
dul  „Strite",  „Stiethe",  „Struthe" néven is.  Ld.  erről: A zichi  ...  csa-
lád  ...  okmánytára,  i.  m.  I.  64.  II.  615,  633;  Fejér  György,  i.  m. V. 



3.  106; Anjou-kori  okmánytár.  Szerk.  Nagy  Imre  és  Nagy  Gyula.  
Bp.,  1879.  II.  452.  

135. A legújabb kutatások szerint a gyermekek nem születhettek 
sem  Sóvár,  sem  Kövesd,  sem  a  Zemplén  megyei  Borostyán  vagy  
Purustyán várában, sem Bihar vármegyében és Egeresen sem, tud-
niillik ezek Simon comes idején nem voltak a család  tulajdonában.  
Hogy  Simon  gyermekei  Eszenyben láthatták-e  meg  a  napvilágot,  
arról  később  szólunk.  

136. A gyakran idézett Karácsonyi János hiteles  adatok  alapján  
azt is kimutatja,  hogy Simon comes soha nem viselt  báni  méltósá-
got. Erról ld. Karácsonyi János. Mese-e vagy valóság? — In: Turul, 
1890.  122.  

137.  Bunyitay  Vincze,  i.  m.  33.  
138.  Soós  Elemér,  1890.  44.  
139.  Uo.  Lényegét  tekintve  Soós Elemér  előtt  mintegy  10  évvel  

hasonlóan  vélekedett  Lehoczky  Tivadar  is.  Számba véve  ugyanis  
a valamikor Bereg megyéhez  tartozó településeket  Eszeny múltjá-
ról szólva többek között kiemeli, hogy „Mitzbán emlékét fenntartja 
a  Beregmegyéből  Csap  felé  folyó  Micz  vize".  Lehoczky  Tivadar,  i.  
m.  III.  к.  846—847.  

140.  Soós Elemér,  1890.  44.  Szinte  ezt veszi  át Pallas  Nagy  Le-
xikona,  amikor  arra  utal,  hogy  „egy  spanyolországi  származású  
Simon  nevü  ur  mellékneve  (Micpán  a  m.  földesúr)..."  Ld.  XII.  k.  
Bp.,  1896.  624.  Mások ugyanezt  azzal  toldják meg,  hogy  „micpán" 
spanyol eredetű s „annyi mint földesúr". Ld. ezt: Mikszáth Kálmán, 
i.  m.  40.  k.  217.  Ezt  a  magyarázatot  legutóbb  Csikós  Zsuzsanna  
vonta kétségbe,  mert „Simon comest csak 1782-től, tehát  Cornides  
Dániel  cikkének  megjelenése  óta  tarthatták  spanyolnak,  viszont  
már  a  XVII.  század  elején  Mic  bánnak  hívták."  Ld.  Csikós  Zsu-
zsanna,  i.  m.  87.  

141.  Soós  Elemér,  1890.  44.  
142.  Soós  Elemér,  1890.  44.  
143.  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  87—88.  
144.  Uo.  88.  Itt  a  leszármazottak  közül  a  Csapiakról  van  szó.  

Ezekről  Csikós  Zsuzsanna  több  forrásra  hivatkozva  kimutatja,  
hogy  Bereg vármegye  birtokosai  voltak.  

145.  Legelőször egy  1255.  évi hamis  oklevélben  fordul elő,  mint  
a  „Mych" és „Basa" folyók szöglete között elterülő Urkurtelke egyik 



határpontja.  Erről  ld.  Györffy György.  Az  Árpád-kori  Magyaror-
szág történeti  földrajza.  Bp.,  19873.  I.  550; Lehoczky Tivadar,  i.  m.  
III.  к.  840; Egy  1299-ből  ránk maradt földbirtok leírásban  három  
változatban is említődik.  — „clausura  Mych", „fluvius Mych", „Ho-
luth  Mych" — Papi  és  Fejércse  helységek  között.  Ld.  ezt: Györffy 
György,  i.  m.  545;  Lehoczky Tivadar,  i.  m.  I.  k.  48; III.  к.  411.  Vö.  
Ortvay Tivadar.  Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig. 
Bp.,  1882.  Mych címszóval. A  Mic patak  korabeli folyásának irányát 
szemlélteti  Györffy idézett  munkájának  „Beregvármegye  a XIV. szá-
zad  elejéig" c. térképmelléklete,  amelyet  itt  mi is  átveszünk.  

146.  A Mic víz  későbbi  adatolására  ld.:  Lehoczky Tivadar,  i.  m.  
I. 49.  (Egy  1353.  évi okmányban  Gelénes és Sid faluk között,  1423  
körül Gelénes,  Barabás,  Surány és  Daróc közelében említik — Le-
hoczky  Tivadar,  i.  m.  III.  к.  212;  Az  1551.  évi  hatáijáráskor  két  
helyen  fordul  elő:  „Ér máskép  Láp folyó s  amellett  átvonuló  Köz-
úton  észak felé  menve  Micz  patak,  ...  majd  Márok és  Surány  közt  
a Holtmicz máskép Kenderáztató..." — Lehoczky Tivadar, i. m. III. 
415.  Ismertetve  Bereg megye vízrajzi viszonyait,  Lehoczky  ugyan-
itt  leírja  a  „Micz-patak"-ot  is.  Megállapítja  róla,  hogy  „B.-Ardón  
alól  a Vérkéből  kiszakad,  több helység határát  érintve  Harangláb  
közelében a Csarondával...  egyesül",  majd hozzáteszi: „1854. évben 
elzáratván  a Vérke azon szakadéka,  melyből  a Micz patak támadt,  
ez  által  folyásának  gát vettetett,  de  a  Micz-mocsár  néven  ismert  
Déda,  Darócz,  Kaszony,  Csonkapapi  és Hetyen  körüli  elöntések  is  
megszűntek..."  —  I.  39.  Mic  köz  szerepel  egy  1886-ból  származó  
térképen,  amely  az  OSZK Térképtárában található.  Ld.  erről: Csi-
kós  Zsuzsanna,  i.  m.  88.  Vö.  Györffy György,  i.  m.  545.  

147. Ezt még Karácsonyi János — 1890,  124. — kimutatta.  Leg-
újabban  elfogadja  ezt  Csikós  Zsuzsanna,  i.  m.  87—88.  

148.  A  merényletnek  egy  másik  Simon,  aki  viszont  a  Kacsics  
nemből eredt, is részese volt.  Ezt a Simont  II. Endre, szűk környe-
zetének  tanácsára  másfél  évtizeddel  az  összeesküvés  után  1228-
ban, majd egy évvel később fia, Béla megfosztották jószágaitól.  Ma-
ga  Bán  is  ebben  az  időben veszíthette  el  birtokait.  Erről  ld.  Tóth  
Béla,  i.  m.  21—23;  Kristó  Gyula,  i.  m.  1286,  1345.  

149.  Kristó  Gyula,  i.  m.  1286;  Györffy György,  i.  m.  543.  Mag-
talan  elhalálozását  említi  Nagy  Iván is  a  „Lónyai  család" címszó  
alatt. 



150.  E birtokszerzéseiról  Id.: Lehoczky Tivadar,  i.  m.  III.  к.  57,  
171,  389,  849—850;  Györffy György,  i.  m.  530,  535,  543.  

151. Az egyetlen Ung megyei település  Szalóka volt.  Ezt  az Aba 
nembeli  Pud  apjától  Artolphtól  vásárolta  Simon.  —  Györffy  
György,  i.  m.  543.  Vö.  Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  III.  к.  849—850.  

152.  Az  uradalom  határának  leírását  ld.:  Lehoczky  Tivadar,  i.  
m.  III.  к.  389—390;  Györffy György,  i.  m.  543—544.  

153.  Fejér György,  i.  m. VIII.  I. 486; Lehoczky Tivadar, i.  m. III.  
к.  53;  Györffy György,  i.  m.  524,  530.  

154.  Györffy György,  i.  m.  530.  
155. A  14. században mint falu szerepel,  az  1560-as  évek végén 

már  puszta  Kigyós  és  Bereg  között.  Ld.  erról:  Lehoczky  Tivadar,  
i.  m.  III.  к.  387—388.  

156.  Lehoczky Tivadar,  i.  m.  III.  к.  54.  
157.  Uo.  Vö.  Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  Pest,  1858.  8—14.  
158. Egykor létező település Tiszaadony határában.  Ld.: Györffy 

György,  i.  m.  539.  
159.  Uo.  538.  Ld.  még:  Lehoczky Tivadar,  i.  m.  III.  к. 232,  236.  

Dobrony  vagy  korábban  Csépánfólde  1282.  évi  határleírásában  
mintha a Mic név tűnne fel „Machalmicha" alakban patakot jelölve. 
Ld.  erről:  Györffy György,  i.  m.  537.  Vö.  Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  
III.  к.  231.  

160.  Erről ld.  a következő térképet: Румыния.  1: 1 000  ООО.ГУГК.  
1983. 
-  161.  1409: Gernesfalua.  Ld.  erről:  Georg Heller.  Comitatus  Ma-
ramarosiensis.  Comitatus  Ugocsiensis.  München,  1985.  69—70.  
Vö.  Fényes  Elek.  Magyarország  geographiai  szótára.  I.  k.  Pest,  
1851.  45.  

162.  1389:  Karaynokfalva,  1462:  Myhalfalva,  1804:  Mihályka.  
Ld.  erről:  Georg Heller,  i.  m.  72—73;  Fényes  Elek,  i.  m.  I.  к.  88.  

163.  Ld.  erről:  A.  Petrov.  Karpatoruské  pomistni  nazvy  z  pol.  
XIX.  a z  рос.  XX st.  Praha,  1929.  13—14.  

164. Румынско-русский словарь. M.,  1954. С. 535.  
165.  Erről  Id.:  Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  I.  k.  39.  Bereg  megye  

monográfusa itt kiemeli,  hogy  az „1854.  évben elzáratván  a Vérke 
azon szakadéka,  melyből  a Micz patak támadt,  ez által folyásának 
gát  vettetett,  de  a  Micz-mácsár  néven  ismert  Déda,  Darócz,  Ka-
szony,  Csonkapapi  és  Hetyen  körüli  elöntések  is  megszűntek..."  



Egy  másik  helyen,  a  megye  régi  vízhálózatának  leírásakor  meg  
Lehoczky  azon  csodálkozik,  hogy  egy  1353.  évi  okmányban  Gelé-
nyes  és  Sid  faluk  között  határként  említődik  a  „Mics  folyó...,  mi  
nagyobb vizet jelent, holott a Micz most kisded, élettelen patakcsa." 
— Ld.  Uo.  I.  k.  49.  

166.  Soós  Elemér,  i.  m.  1890.  44.  
167. Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка.  Т.  III.  

M.,  1987.  195—196.  
168.  Figyelemre  méltó  azonban,  hogy  abban  a  Máramaros  me-

gyében, ahol kimutatható a Mic víznév, a 14. században ugyanilyen 
néven  személy  is  élt.  A Szarvasszóról  nemességet  igazoltak  sorá-
ban a Bonk család (1429) mellett  1763—1768.  években ott találjuk 
a  Mich-et  (1345)  is.  Ld.  erról:  Mihályi  János.  Máramarosi  diplo-
mák  a XIV.  és  XV.  századból.  Máramaros-Sziget.  1900.  276.  

169. A Soós család levéltári  anyagának ismeretében  legújabban  
ezt  állapítja  meg  Csikós  Zsuzsanna  i.  m.  86—87.  

170.  Soós Elemér,  1890.  44; Uő. Eszeny várkastély.  Kézirat.  Ld.  
ezt: OSZK Kézirattárában, jelzete Fol. Hung. 3105/XXII.  k. ff. 14— 
23.  (A továbbiakban:  Soós Elemér-féle  kézirat).  

171.  Magyarország műemlékei.  Szerk.  Forster Gyula.  Bp., II. k. 
1906.  753.  

172.  Szabolcs  vármegye.  Szerk.  Borovszky  Samu.Bp.,  é.  n.  24.  
173.  Szabó  István.  Eszeny.  —  In:  Az  ungi  református  egyház-

megye.  Adalékok  az  ungi  református  egyházmegye  történetéhez.  
Szerk.  Haraszy  Károly.  Nagykapos,  1931.  175.  

174. Ung megye a középkorban valamivel kiterjedtebb volt, mint 
később.  Egy  1282.  évi  levéltári  forrás szerint  kötelékébe  tartozott  
Eszeny  is,  de  1341-ben  már  nem.  A szomszéd  falut,  Szalókát  is  e  
megye területén tudják  1336-ban is.  Erről Id.: Engel  Pál. Ung me-
gye  településviszonyai  és  népessége  a  Zsigmond-korban.  —  In:  
Századok.  1985.  4.  sz.  941—1005,  952;  Eszenynek  az  ungi  váris-
pánsághoz  való tartozását  egy  1284.  évi határjárás  alapján  említi  
Soós  Elemér  kézirata  is.  — I.  m.  16.  

175. Nyoma van  annak is,  hogy Eszenyt  a  15. században  olykor  
Zemplén megyéhez is számították.  E tekintetben azonban tévedés-
ről lehet szó, tudniillik az 1414-ben feltűnő „Kysezen" valószínűleg 
a Zétény melletti  későbbi  Eszenyke  pusztára vonatkoztatható.  Ez  
egyben feltételezi  „Nagy" Eszeny létezését  is,  amely  ettól jóval  tá-



volabb,  a Tisza  partján feküdt,  s itt  állhatott  egykor  a  Mic bánok 
kastélya.  „Kysezen"-ről  ld.: Csánki Dezső.  Magyarország történel-
mi  földrajza  a Hunyadiak  korában.  Bp.,  1890.  I.  к.  514; A zichi...  
család... okmánytára, i. m. II. k. 615; Documenta Artis Paulinorum. 
A magyar rendtartomány monostorai. Anyagot gyújt. Gyéressy Bé-
la. Sajtó alá rend.: ifj. Entz Géza, Henszlman Lilla, Sármóczy Ilona, 
Tóth  Melinda.  A  bevez.  és  egyes  fejezetek  előszavát  írta:  Hervay  
Ferenc.  Bp.,  1975.  143.  (A továbbiakban  Id.:  DAP);  Szabó  István.  
Eszeny,  i.  m.  175;  Soós  Elemér-féle  kézirat,  17,  20,  22.  Egy  álta-
lunk  fellelt  és  a  Kárpátaljai  Területi  Állami  Levéltárban  (Bereg-
szász)  található  úrbéri  táblázat  1860-ban  „Kis és  Nagy  Eszenyt"  
különböztet  meg egymás  mellett.  Ld.  ezt:  Fond 4.  Opisz  13.  Jegy.  
hr.  711.  

176.  1854—61 között  eszeny  Bereg  megye  hatásköre  alá  tarto-
zott.  Ld.: Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  III.  к.  846;  Ungvár  és  Ung vár-
megye.  Vármegyei  szociográfiák  IX—X. Bp.,  1940.  181.  

177. Az  1248.  évi határleírást  rögzítő latin nyelvű oklevél  azon-
ban  gyanús  hitelű.  — ld.  Györffy György,  i.  m.  537.  — így  a  két  
utóbbit  tekinthetjük  legkorábbi  és  megbízható  adatnak.  1248-at  
elhagyva  1270-től  regisztrálja  a helység első említését  „Ezen" né-
ven  Kiss  Lajos  is.  Ld.:  Földrajzi  nevek  etimológiai  szótára.  I.  k.  
Negyedik,  bőv.  és jav.  kiad.  Bp.,  1988.  433.  

178. A határleírások  szövegének fellelhető helyére  és  kiadására  
vonatkozó  adatokat  ld.:  Györffy György  i.  m.  537—538.  Az  1248.  
évi  feljegyzést  említi  Lehoczky  Tivadar  (I.  m.  III.  847—848.)  is;  
Ld.  még:  Soós  Elemér-féle  kézirat,  15,  20.  

179.  A  falu  neve  később  Escen,  Ezon,  Ezzen,  Esien,  Eszén,  
Eszény változatban is  előfordul.  Ld. Csánki  Dezső,  i.  m. 514;  Soós  
Elemér-féle kézirat.  17, 20; 1944 után az új, kommunista  hatalom  
Eszenyt  önkényesen Javorovóra keresztelte  át.  Nemrég a  KMKSZ 
helyi alapszervezetének kezdeményezésére  az USZSZK Legfelsőbb 
Tanácsa Elnökségének  rendelete  alapján visszaállították  a  község  
történelmi  nevét.  Mindkét  név keletkezésére  ld.: Kiss  Lajos,  i.  m.  
I.  k.  433.  

180.  A  Becse—Gergely  nemzetségről  ld.:  Karácsonyi  János,  
1900.  214.  

181.  Wagner  Károly,  i.  m.  VIII.  290,  308;  Vö.  Fejér  György,  i.  
m.  V.  3.  185  (Ez  állítólag hibás  kivonat),  321,  510.  



182.  Fejér  György,  i.  m.  V.  3.  185; Karácsonyi  János  egy  másik  
forrásra is  utalva  úgy  tudja,  hogy  1282-ben  adták  el  Apa  leszár-
mazottai  Eszenyt.  —  Karácsonyi  János,  1900.  223;  Soós  Elemér  
kéziratában  —  ld.:  15—16,  19.  —  is  az  1282.  év  szerepel,  igaz,  
kérdőjel  áll  mellette,  de  közben  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban  
található  „eredeti  hártyá"-ra  hivatkozik.  

183.  Fejér  György,  i.  m.  V.  3.  333.  
184.  Ld.  erról:  A  zichi...  család...  okmánytára,  i.  m.  I.  89.  Vö.  

Fejér György,  i.  m.  V.  3.  17; Ld.  még: Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  
Pest,  1858.  9.  

185. A zichi... család...  okmánytára,  i. m. I. 64; Vö. Fejér György, 
i.  m.  V.  3.  106.  

186.  Fejér  György,  i.  m.  V.  3.  510.  
187.  Fontosnak  tartjuk  megjegyezni,  hogy  genealógusaink  e  

nemzetség  első ismert  őse,  Simon  említett  két  gyermekének  még  
négy vagy  öt  fiútestvérét  tartják  számon.  Ezek  birtokszerzésének  
bemutatása  nem tartozik  tárgyunkhoz,  így  ettől  itt  eltekintünk.  

188.  A  nemzetségi  birtok  1329.  évi  felosztására  ld.  Anjou-kori  
okmánytár,  i. m. II.  452; Karácsonyi János,  1900.  166—167; Wert-
ner  Mór,  i.  m.  132—133.  

189. A családtörténeti  munkák szerzőinek véleménye  megoszlik  
e  famíliák  eredeztetése  tekintetében.  Erről  ld.: Karácsonyi  János,  
1900.  166—167. Vö. Nagy Iván, i. m. Harm. köt. Pest,  1858.  8—14;  
Uo.  Tiz.  köt. Pest,  1863.  305; Soós  Elemér,  1890.  45; Uő.  1902.  53;  
Wertner  Mór,  i.  m.  137; Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  III.  к.  846—847.  

190.  A zichi...  család...  okmánytára,  i.  m.  II.  276;  Lehoczky  Ti-
vadar,  i.  m.  III.  к.  850;  Magyarország  vármegyéi,  i.  m.  426.  

191.  Az  1355.  évi  birtokrendezésre  ld.:  Anjou-kori  okmánytár,  
i.  m.  VI.  350—352;  A  zichi...  család...  okmánytára,  i.  m.  II.  615,  
633;  Karácsonyi  János,  1900.  167; Wertner  Mór, i.  m.  134—135.  

192. Anjou-kori okmánytár, i. m.  VT. 596. A Baksa nemzetségből 
eredt,  de  már  kihalt  Szürti  család  genealógiája  tekintetében  is  
megoszlik  a kutatók  véleménye.  Egyesek  a  Bocskai,  Csapi,  Esze-
nyi,  Soós  stb.  családokkal  együtt  korai,  míg  mások  az  Agóczyak  
mellett későbbi  elágazásnak tekintik.  Erről ld.: Karácsonyi  János,  
1900.  167—168;  Uő.  1904.  81.  Vö.  Soós  Elemér,  1902.  53;  Nagy  
Iván,  i.  m.  Tiz.  köt.  Pest,  1863.  305.  



193.  Soós  Elemér,  1890.  44.  Feltűnő' azonban,  hogy  ugyancsak  
ó' Magyarország  várairól  fennmaradt  terjedelmes  és  adatokban  
gazdag kéziratos  anyagában erról már nem tesz így említést.  I. m. 
14—22. 

194.  Ld.  „A »Kastély-domb«  és  Eszeny"  c.  rész  170—173.  láb-
jegyzeteit. 

195.  Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  Pest,  1858.  10.  
196. Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története fó' tekintettel 

az  egyházi  intézetekre  vagyis  a nevezetesb  városok,  helységek,  s  
azokban létezett  egyházi intézetek,  püspökmegyék  szerint rendez-
ve.  Pest,  1872.  62.  

197.  Ádám  Iván.  Pálosaink  építészeti  emlékei.  —  In:  Egyház-
művészeti  Lap.  Bp.,  1883.  70.  

198.  Kisbán  Emil.  A  magyar  pálosrend  története.  Bp.,  I.  к.  
(1225—1711).  1938.  90.  

199.  DAP.  I.  m.  140.  
200.  Guzsik  Tamás  —  Fehérváry  Rudolf.  A  pálosrend  építészeti  

emlékei  a középkori Magyarországon.  I. Más. bov. kiad. Bp.,  1980. 7.  
201.  Soós  Imre.  Az  egri  egyházmegyei  plébániák  történetének  

áttekintése.  Bp.,  1985.  396.  
202.  Kovács Béla. Az egri egyházmegye története  1596-ig.  Eger,  

1987.  120.  
203. Az eszenyi monostor okleveleinek jegyzékét  Id.: DAP,  140—  

143.  1358-ra  vonatkozóan  ld.  Uo.  140—141.  
204.  Az  alapítás  körülményeiről  közelebbi  nem  ismeretes.  E  

tekintetben  csupán  azt  tudjuk,  hogy  annyi  földet  adtak  nekik  
birtokaikból,  hogy  legalább  3—4  szerzetes  megélhetett  rajta  a  
szolgaszemélyzettel  és  állataikkal  együtt.  Feltűnő' azonban,  hogy  
amikor  egy  pár  évtizeddel  az  alapítás  után  Trisztián  generális  
perjel  a monostor határait  ki  akarta tűzetni,  titkárát  és  a  szerze-
teseket  is  véresre  sebezték  az  eszenyi  nemesek,  miután  a  királyi  
személyes  jelenlét  bírósága  elé  idéztettek,  ahol  végül  is  bizo-
nyították,  hogy  ók  a  monostor  kegyurai.  Ezt  hallva  a  generális  
perjel  társaival  együtt  magához  véve  az  összes  okiratokat  meg-
szégyenülve  távozott  a  bíróságról.  Ld.  erról:  DAP.  140—141.  Vö.  
Kovács  Béla,  i.  m.  120.  

205.  Erról  ld.:  Soós  Elemér-féle  kézirat.  16,  19;  Magyarország  
vármegyéi,  i.  m.  337.  Itt  az  1329.  évszám  szerepel;  Soós  Imre,  i.  



m. 396.  oldalán viszont Eszeny  filiában  1320-ból  való  kőegyházról  
tud. 

206. Hogy Eszenyben nem állhatott  a Baksa nemzetség ősi föld-
vára,  amelyből  a  Csapi,  Bocskai,  Soós,  Eszenyi,  Szürti  családok  
széttelepedtek,  már  bizonyítottuk.  Az  ősi  földvárnak  elméletünk  
szerint  ugyanis  időben meg kellett  előznie  a belőle  leágazó  mesés  
eredetű famíliák vár módjára megerősített  nemesi lakóházait.  Rö-
mer  Flóris  (1815—1889)  a  nemzetközileg  is  elismert  régész  az  
1870-es  évek  derekán  megyénket  csoportosítva  adta  közre  sok  
utánjárás  által  összeírt  földvárak,  halmok  névsorát,  de Eszeny — 
bár  területünkről  több  pontot  is  említ  —  semmilyen  tekintetben  
nem szerepel itt.  Sőt, az általa készített  „Magyarország őstörténeti  
térképe"  (1877),  amelyen  számtalan  földvárjellegű  település  van  
feltüntetve, szintén nem tud a keresett helységről.  Erról ld.: Rómer 
Flórián.  Resultate  Généraux  du  Mouvement  Archéologique  en  
Hongrie.  Compte  Rendu...  Bp.,  1878.  

207. Az Árpád-házi királyok okleveleinek...  i. m. 349; Nagy Iván, 
i.  m.  Tiz.  köt.  Pest,  1863.  308; Vö.  Wertner  Mór,  i.  m.  31.  

208.  Wagner  Károly.  Diplomatarium  comitatus  Sarosiensis  Po-
sonii  et  Cassoviae  1780.  310.  Ugyanezt  Id.:  Fügedi  Erik.  Vár  és  
társadalom  a  13—14.  századi  Magyarországon.  Bp.,  1977.  40.  

209.  Fügedi  Erik,  i.  m.  ld.  itt  az  adattár  előtt  fellelhető  1. és  2.  
számú  ábrát.  

210.  Uo.  97—214.  Az  adattár  330  erősség  nevét  és  fontosabb  
adatait veszi  jegyzékbe.  

211.  Csorba Csaba. Adattár  a X—XVII. századi  alföldi várakról, 
várkastélyokról és erődítményekről. — In: Debreceni Déri Múzeum 
Évkönyve.  1972.  Debrecen,  1974.  177—236.  

212.  A jelentés  eredetije  a bécsi  levéltárban.  Erre  ld.:  Lukinich  
Imre.  Az  északkeleti  várháborúk  történetéhez,  1561—65.  —  In.:  
Hadtörténeti  Közlemények,  1913.  380.  

213.  Uo.  594.  
214.  Itt közölt megállapításaink  alapját  a következő munka ké-

pezte: Koppány Tibor. A castellumtól  a kastélyig. A magyarországi 
kastélyépítés  kezdetei.  —  In:  Művészettörténeti  Értesítő.  XXIII.  
évf.  1974.  289.  

215.  Uo.  Ld.  Koppány  Tibor levéltári  kutatásait.  I.  m.  286.  



216.  A  Melith  család  a  16.  század  táján  kerülhetett  szorosabb  
kapcsolatba  a  Csapiakkal,  amikor  ezek  egyik  leszármazottja,  Fe-
renc  és  Büdi  Klára  házasságából  született  4  leány  közül  kettő  is  
— Dóra  és  Krisztina  — Melith-fiúkhoz  mentek  férjhez.  Erről  ld.:  
Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  к.  Pest,  1858,  9.  

217.  Idézem  Koppány  Tibor említett  munkája  alapján.  293.  
218.  Figyelemre  méltó e tekintetben  Szabó István  megjegyzése,  

aki  még  1931-ben  is  látta  a  kastély  kő  és  tégla  maradványait.  
Erről  ld.:  Szabó  István.  Eszeny,  i.  m.  175.  Időközben  a  Kastély-
dombnak  a védtöltésen  kívül  eső részét  — nem tudni  mi  okból — 
széthordták. 

219.  Soós Elemér-féle  kézirat.  19.  
220.  Szabó  István.  Eszeny,  i.  m.  175.  
221.  Ez  a cím  a margón található,  két  ízben is  keresztülhúzva.  

Míg  a  szöveg  előtt  az  „Eszeny  várkastély"  szerepel  csupán.  Úgy  
néz  ki,  a  szerző ez  utóbbit  tartotta  elfogadhatóbbnak.  

222.  A margón itt  a vár helyett  „várkastély"  szerepel.  
223.  Az  országos  háromszögelési  felmérésbe  illeszkedő,  közsé-

genkénti térképezés,  amelyből az elsőre Magyarországon  1850—60  
között  került  sor.  

224. Az őrház száma a margón található, mint kiegészítés a szö-
veghez. 

225.  Itt  egy  ábrára hivatkozik,  amely  sajnos hiányzik.  Ez való-
színűleg  a  kézirat  végén  összeállított  források  között  a  „katonai  
térkép  1: 75  000" lehetett. 

226.  A kataszteri  felmérésre  hivatkozik.  
227.  Ezt tévesen  írj a,-mert jobb partjától.  
228.  Soós Elemér-féle  kézirat.  15.  
229.  Erről ld.: Ungvár és Ung vármegye, i. m.  181; Szabó István. 

Eszeny.  i.  m.  174—179;  Magyarország vármegyéi  és városai,  i.  m.  
24. 

230.  Telegdi  Borbála  előbb  Csapi  Kristóf,  majd később  Rákóczi  
Zsigmond  felesége  lett.  Erről  ld.:  Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  III.  к.  
847; Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  Pest,  1858.  9.  II.  

231.  Itt nyilván Telegdi  Borbála leányáról,  Csáky  Zsuzsannáról  
van  szó.  Mindkettő  említődik  egy  1631.  március  3-án  kelt  és  az  
eszenyi  klastromra  vonatkozó  levélben.  Ld.  ezt:  DAP.  142.  Vö.  
Nagy  Iván,  i.  m.  Harm.  köt.  Pest,  1858.  II.  



232.  Lehoczky  Tivadar,  i.  m.  III.  к.  847.  
233.  Soós  Elemér-féle  kézirat.  17.  
234.  Uo.  18.  
235.  „Adenda  ad  opus  historicum  Mathiae  Belii".  Magyar  nyel-

ven Balogh István közölte.  Ezt ld.: Bél Mátyás.  Szabolcs vármegye 
című  munkájáról.  —  In:  Szabolcs-Szatmár  megyei  helytörténet-
írás. I—II. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza,  1979. 7—76. 

236.  Uo.  Ld.  Eszeny.  
237.  Vályi  András.  Magyar  Országnak  leirása.  Első köt.  Buda,  

1796.  597.  
238.  Kisbán  Emil,  i.  m.  I.  k.  171; Vö.  DAP.  142; Rupp Jakab,  i.  

m.  Más.  köt.  62.  
239. Ez a kötődés,  mint láttuk elég feszélyezett volt, hiszen már 

a 14. században konfliktushoz vezetett. Ugyancsak ebbe az irányba 
mutat  az  is,  hogy  a  reformáció  következtében  új hitre  tért  Csapi  
Ferenc  állítólag  elfoglalta  a kolostor birtokait.  Erről  ld.: Soós  Ele-
mér-féle kézirat,  17—18,  22; Magyarország vármegyéi  és  városai,  
i.  m.  334;  Soós  Imre,  i.  m.  396.  

240.  Erről  ld.: Nagy Iván,  i.  m.  „Chapy család".  Harm köt.  Pest,  
1858.  8—14;  Uo.  Negyed,  köt.  Pest,  1858,  101.  

241.  Soós  Elemér-féle  kézirat,  19.  
242.  Fényes  Elek,  i.  m.  I.  k.  309.  
243.  Eszeny  akkori jegyzője  1864.  április  23-án  ugyanis  felelt  

Pesty  Frigyes (1823—1889) helynévgyűjtő községenként  kiküldött  
kérdőíveire,  amelynek  máig  kiadatlan  anyagát  az  Országos  Szé-
chényi  Könyvtár Kézirattárában találtuk meg. Jelzete:  Fol.  Hung.  
1114.  Itt  ld.  főleg:  93—95.  

244.  1439-ben  eszenyi  Csapi Ákosnak  megengedte  a király  rév  
felállítását  a falu mellett  Csere — „in fluvii  Chere" — nevű folyón, 
majd  1463-ban  pedig egy függőpecsétes  oklevélből  már a tiszai — 
Eszeny  és  Szentmárton  között  — rév  vámszedési  jogáról  értesü-
lünk.  Erről  ld.:  Csánki  Dezső,  i.  m.  I.  k.  514;  Kovács  Béla,  i.  m.  
120;  Soós Elemér-féle  kézirat.  16—17;  DAP.  140—141.  
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Soós  Kálmán  (1962),  ismert  kárpátaljai  magyar  történész,  most  
megjelent  kötete  a  második  világháború  utáni  kárpátaljai  magyar  
történettudomány  1992-ben  elhunyt  nagyhatású  vezéralakjáról,  Vá-
radi-Sternberg  Jánosról  emlékezik  meg.  A  kötet  második  részében  
külön  tanulmány  foglalkozik  a  méltatlanul  feledésre  ítélt  neves  
történész  és  szlavista,  a  ruszin  múlt  szakavatott  kutatója,  Hodinka  
Antal  örökségével.  Két  historiográfiai  vizsgálódás  alapján  pedig  
bepillantást  nyerhetünk  az  ukrán  magyarságkép  alakulásába.  A  
zárófejezetben  a  szerző  vidékünk  hagyományából  ment,  egy  iker-
gyilkossági  kísérlet  nyomába  ered.  




